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POVZETEK 

 

V zadnjih dveh desetletjih, ko smo priča velikemu razvoju mobilne in internetne oziroma 

tehnologije na sploh, je vseobsegajoča tehnologija skupaj s svojimi uporabniki postala 

pomembno področje raziskovanja. Tehnologija se je popolnoma vpletla v naše vsakdanje 

življenje, kot najbolj dovzetni zanjo pa veljajo mladostniki in zato so v magistrski nalogi tudi 

predmet raziskovanja. Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije nam je v precejšnji 

meri spremenil življenje, saj si življenja brez mobilnika in računalnika sploh ne znamo več 

predstavljati. Krog prijateljev smo si včasih širili v izobraževalnih ustanovah in na dvorišču, 

danes pa je iskanje prijateljev popolnoma drugačno, hitrejše, lažje, saj so nas preplavila 

socialna omrežja, ki nam omogočajo iskanje prijateljev, izmenjavo mnenj, slik, idr.. 

Magistrska naloga je razdeljena v dva dela, teoretični in empirični del. V teoretičnem oziroma 

prvem delu naloge smo predstavili ključne pojme in življenje mladostnikov v koraku z novimi 

komunikacijskimi tehnologijami. V empričnem delu naloge smo izvedli kvantitativno 

raziskavo s pomočjo internetnega vprašalnika, objavljenega na profilih omrežja Facebook. Na 

tem omrežju smo poiskali naše respondente, ki so odgovorili na anketni vprašalnik na podlagi 

katerega smo odgovorili na naše glavno raziskovalno vprašanje: »Ali se uporabniki mobilnika 

za namen socialnih omrežij razlikujejo od drugih uporabnikov socialnih omrežij, tistih, ki do 

socialnih omrežij dostopajo samo preko računalnika?«. Z analizo pridobljenih podatkov smo 

odgovorili na raziskovalno vprašanje in ugotovili, da mobilnemu delu skupine respondentov 

mobilnik predstavlja pomembnejši statusni simbol, prav tako jim socialno omrežje Facebook 

predstavlja bolj pomembno družabno okolje, kot tistim iz internetne skupine.   

 

 

Ključne besede: mladostniki, mobilna tehnologija, internet, socialni kapital, socialna 

omrežja, Facebook  

  



 
 

ABSTRACT 

 

In the past two decades we witnessed big development of mobile and internet technology as 

well technology in general, therefore all-encompassing technology, together with its users, 

become an important area of research. The technology is part of our daily lives, especially the 

lives of adolescents, therefore they represent focus of our research. Development of 

information and communication technology has changed our lives considerably, as we cannot 

even imagine living without mobile phone or computer. In the past, we used to meet friends in 

educational institutions or in courtyards. Today, with establishment of social networks, 

finding friends is completely different, easier and faster. Our master thesis is divided in two 

parts, theoretical and empirical.  In the theoretical part of the master thesis, key concepts are 

explained and life od adolescents living with new communication technologies in introduced. 

In the empirical part we present a research, based on questionnaire, distributed through 

Facebook network. On this network we found respondents for our questionnaire, on the basis 

of which we searched for an answer to our key research question, that is whether there are 

differences betwen users, that access social networks only through computers, and users, that 

use also mobile phones for the same purpose. Based on the results, there are diffences 

between the two groups. We discovered that for the »mobile group« mobile phones mean 

more important status symbol and the social network Facebook mean more important social 

atmosphere than for the other group.  

 

Key words: adolescents, mobile technology, internet, social capital, social networks, 

Facebook 
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1. UVOD 

 

Mobilna tehnologija in internet sta medija, ki sta postala v današnji družbi nepogrešljiva 

elementa našega vsakdanjika. Revolucija novih tehnologij se ni zgodila kar sama od sebe, bila 

je del družbenih sprememb, kar je povzročilo spremembe v delovanju družbe in življenju 

posameznika. Spremembe v delovanju družbe so najbolj opazne pri mladostnikih, tehnologija 

je postala del njihovega vsakdanjika, obenem pa mladostniki veljajo za najbolj intenzivne 

uporabnike novih tehnologij.  

 

Življenje današnjih mladostnikov se popolnoma razlikuje od mladostnikov izpred dvajsetih 

let, slednji so se srečevali na ulici oziroma na igriščih in se skupaj igrali družabne igre, 

današnji mladostniki pa se srečujejo v virtualnem svetu, igrišča pa samevajo. Internet je postal 

novo okno v svet, kjer se mladostniki danes zadržujejo ure in ure dnevno. Med najbolj 

priljubljenimi dejavnosti na internetu sodijo družabna omrežja, kot so Facebook
1
, My Space, 

Twitter in podobni. Tudi mobilna tehnologija je napredovala do te mere, da so ikone do 

povezav na socialna omrežja že kar v meniju mobilnika in tako mladostnike loči do 

virtualnega sveta samo en klik, kjerkoli že so.  

 

Mladostnik v virtualnem svetu vsak dan pridobiva nove prijatelje in s tem širi svojo socialno 

mrežo virtualnih prijateljev in na ta način upravlja s socialnim kapitalom. Vprašanje, ki se tu 

pojavi ali posameznik, ki se je vključil v socialno mrežo, kot je Facebook, svoje virtualne 

prijatelje tudi osebno pozna? Kdo pretežno so ti prijatelji? Ali so mladostniki aktivni 

uporabniki in do Facebook-a dostopajo tudi preko mobilnika? Na vsa ta vprašanja bomo 

poskušali pridobiti odgovor v empiričnem delu naloge.  

 

                                                           
1 Facebook, My Space in Twitter so socialna omrežja oziroma virtualne skupnosti, kjer si člani posameznega  omrežja širijo 

svojo mrežo prijateljev. Najdemo jih na spletnih straneh: www.facebook.com;  

www.twitter.com; www.myspace.com. »Facebook je februarja leta 2004 nastal kot storitev, ki je bila na voljo zgolj 

študentom harvardske univerze. Marca istega leta so članstvo razširili na študente univerz Standford, Columbia in Yale, nato 

pa na vse univerze v ZDA in Kanadi. Leta 2005 so članstvo razširili še na srednješolce, ki pa so imeli omejitev in sicer je bilo 

potrebno vabilo nekoga, ki je že bil član te skupnosti. Od leta 2006 je lahko član vsakdo z veljavnim naslovom elektronske 

pošte in je starejši od 13 let« (Lenarčič, 2010: 150).  

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.myspace.com/
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Z magistrskim delom želimo predstaviti današnje življenje mladostnikov v koraku s 

tehnologijo in ugotoviti v kolikšni meri se je slednja vpletla v preživljanje vsakdanjika 

mladostnikov. V prvem delu bomo zato opisali definicijo obdobja mladostništva, ki se danes 

podaljšuje in socialnega kapitala, kateremu družboslovci dajejo vsak dan večji pomen ter 

definicijo socialnih omrežij.  

 

V nadaljevanju naloge bomo podrobneje predstavili obdobje mladostništva danes. Velik 

pomen v današnji družbi ima internet in mobilna tehnologija, zaradi katerih se je spremenilo 

tudi medsebojno komuniciranje, ki ga bomo opisali. Vpliv tehnologije je vse prej kot 

zanemarljiv, zato bomo kar nekaj besed namenili temu področju. Podrobneje bomo predstavili 

najbolj razširjeno socialno omrežje Facebook. Predstavili bomo tudi simbolni pomen 

mobilnikov in sam vpliv mobilne komunikacije na socialna omrežja.  

 

V empiričnem delu naloge želimo s pomočjo kvantitativne analize ugotoviti navade 

mladostnikov. Predvsem nas zanima količina in narava medsebojnih interakcij, ki se 

oblikujejo v novih socialnih mrežah interneta in mobilne tehnologije. Preverili bomo velikost 

socialne mreže mladostnika na Facebook-u in razloge zaradi katerih so si respondenti sploh 

aktivirali profil na socialnem omrežju. Glavni namen naloge je odgovoriti na raziskovalno 

vprašanje ali se uporabniki mobilnikov za namen socialnega omrežja Facebook razlikujejo od 

ostalih, tistih, ki do Facebook-a dostopajo samo preko računalnikov. V ta namen bomo 

respondente razdelili v dve skupini – na tiste, ki do Facebooka dostopajo le preko računalnika 

in na domnevno aktivnejše uporabnike Facebooka – tiste, ki dostopajo tudi preko mobilnika.  

 

2. PREDSTAVITEV KLJUČNIH POJMOV  

 

V tem poglavju bomo predstavili ključne pojme naše magistrske naloge. Kot smo uvodoma že 

poudarili, bo naša naloga temeljila na raziskovanju mladostnikov, ki so uporabniki interneta 

oziroma socialnega omrežja Facebook in uporabniki mobilne tehnologije. Najprej bomo na 

splošno definirali obdobje mladostništva, nato pa bomo podrobneje predstavili še socialni 

kapital v katerega smo vpeti v današnjem času. Na koncu poglavja bomo predstavili še pojem 

socialna omrežja.  
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2.1.    Definicija obdobja mladostništva 

 

Mladost lahko opišemo kot neko vmesno življenjsko obdobje med otroštvom in odraslostjo. 

Otroštvo je obdobje v katerem smo popolnoma odvisni in nesamostojni pri svojih dejanjih in 

odločitvah od svojih staršev oziroma skrbnikov. V obdobju mladostništva pa se že kaže večja 

mera neodvisnosti, samostojnosti pri dejanjih in odločitvah (Ule, 2008).  

 

Danes že znotraj obdobja mladosti razlikujemo več značilnih obdobij, ki se časovno uvrstijo 

po naslednjem zaporedju:  

 »klasična mladost (14 – 18 let); mladi imajo pretežno status srednješolcev, dijakov, 

vajencev; 

 podaljšana mladost (19 – 24 let); obdobje visokošolskega in univerzitetnega študija; 

 predodraslo obdobje (25 – 29 let); obdobje prehoda v ekonomsko in socialno 

neodvisnost: v zaposlitev, kariero, lastno družino» (Ule, 2008: 126). 

 

Na podlagi razčlenitve obdobja mladosti ugotavljamo, da se mladost členi na več različnih 

obdobij, ki so nastale zaradi fizioloških in tudi socialnih sprememb ter zaradi podaljšanega 

časa šolanja. Obdobje mladosti določajo prehodi, označimo ga kot biografski prehod od 

otroštva k odraslosti.  

 

Navajamo nekaj najpomembnejših prehodov, ki pomenijo predvsem statusni premik, od 

ekonomsko in socialno odvisnega člana družbe k ekonomsko in socialno neodvisnemu članu 

družbe:  

  »Prehod od fluidne in disperzne zavesti posameznika o sebi k zgrajeni podobi o sebi 

in o svojem mestu v družbi (identiteta); 

 Prehod od razmeroma omejenega spektra socialnih vlog otroka in mladostnika h 

kompleksnim in celostnim socialnim vlogam odraslega človeka; 

 Prehod od šolskih dejavnosti in pretežno porabniško in prostoročno usmerjenih 

dejavnosti k svetu dela in zaposlitve; 

 Prehod od ekonomske odvisnosti od drugih k ekonomski neodvisnosti in 

samoodgovornosti; 

 Prehod od pretežnega sprejemanja znanja in informacij k njihovi uporabi; 

 Prehod od pravno in politično nekompetentne osebe k politični polnoletnosti in pravno 

odgovorni osebi« (Ule, 2008: 127). 
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Mladostnike oblikuje njihova svojevrstna oblika vedenja in stil življenja ter nepopolni 

socialni status, ki se je skozi obdobja močno spreminjal. Da bomo lažje razumeli mladostnika 

v današnjem obdobju, predstavljamo vpogled v generacije iz katerih so razvijale različne 

oblike mladosti: 

 

 Vojna generacija rojenih v obdobju od 1922 do 1945 leta. Večinoma gre to za 

današnje upokojence, ki na splošno veljajo za konzervativne, okorne ljudi, ki imajo 

zastarele in preživete nazore. Večinoma so privrženci dela, spoštujejo avtoritete in 

cenijo red ter pravila. Svoje delovne obveznosti so pripravljeni postaviti pred svoje 

osebne prioritete in užitke. Ljudje vojne generacije imajo veliko znanja in njihovo 

pripravljenost, da jo prenašajo na mlajše generacije, družba ne izkorišča kot svoj 

socialni kapital. Dober pokazatelj aktivnosti te generacije so številčne udeležbe na 

univerzah tretje generacije, kot jih imenujemo.  

 Naslednja generacija so tako imenovani »Baby boomers«, rojeni v obdobju od 1946 

do 1964 leta. To je generacija po drugi svetovni vojni, doslej najštevilčnejša 

generacija. Ta generacija je odraščala v obdobju številnih gospodarskih priložnosti in 

vsesplošne blaginje in obenem doživela in preživela seksualno revolucijo ter hladno 

vojno. Ta generacija je v šestdesetih in sedemdesetih letih prinesla preobrat in vdor 

novih vrednot mladinskih kultur in subkultur, ki se je močno zasidral v javno zavest 

posameznikov in posameznic tedanjega časa. To je bilo obdobje »otrok cvetja«, s 

poudarkom na seksualni osvoboditvi in individualni svobodi izražanja ter v oblačenju. 

Rojeni v tej generaciji so imeli pomembno vrednoto, to je redna in varna zaposlitev. 

Ob prehodu v kapitalizem, pa je izguba službe v posameznih industrijskih panogah 

porušila celoten življenjski svet posameznikov skupaj z njihovimi vrednotami.  

 Potem se je rodila generacija X, v obdobju od 1965 do 1976 leta, gre za potomce 

staršev, ki so razvijali kariero in ekonomsko blaginjo na račun lastnega oziroma 

družinskega življenja. V času te generacije se je močno povečala enakopravnost med 

moškim in žensko v družini, marsikje je ženska zaslužila več kot moški. Spremenili so 

se medsebojni odnosi, zato v tej generaciji opazimo enormni porast ločitev. Kar je v 

veliki meri posledica pomanjkanja časa, ni nadgradnje partnerskega odnosa, na drugi 

strani pa imamo večanje ekonomskih priložnosti, kar je resno spremenilo razmerja 

med ljudmi. Pri tej generaciji smo se prvič srečali z nasiljem v šolah in na televiziji. V 

tem času beležimo tudi vzpon medijev, zlom borze, brezdomstvo in z vse bolj subtilno 

zaznavanje problemov okolja. Na to generacijo so najbolj vplivali vrstniki, lahko celo 
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rečemo, da se je ta generacija vzgajala med seboj in si sooblikovala osebnostne 

vrednote. Ljudje iz generacije X so odraščali ob zaposlenih starših, enostarševskih 

družinah in tako si sami želijo več časa za hobije, družino, radi so fleksibilni. Največja 

vrednota te generacije je kvaliteten stik s samim seboj.  

 V osemdesetih letih (rojeni po letu 1977) se je rodila generacija Y. V tej generaciji 

zaznamo nov premik v vrednotnem sistemu ljudi, izzvenele so ideološke teme, na 

njihovo mesto pa so vstopila individualizirana vprašanja telesa, hrane in medsebojnih 

odnosov. Današnja generacija mladih, kot jo imenujemo generacija Y imajo zelo 

visoka pričakovanja, ki so pogosto nerealna. Ta generacija je odraščala v času razvoja 

informacijske komunikacijske tehnologije in globalizacije, tako je bila ves čas 

izpostavljena enormnim količinam raznovrstnih informacij in ogromnega 

znanstvenega napredka (Šaponja, 2006: 11-12). 

 

Generacija šestdesetih je delala probleme družbi z oblikovanjem prvih mladinskih subkultur. 

Povsod po svetu so mladi v tem času oblikovali lastne življenjske in kulturne stile. Generacija 

sedemdesetih in osemdesetih pa je postavljala probleme družbi v obliki družbenih in 

študentskih gibanj. Generacija osemdesetih je bila pomemben nosilec sprememb, saj se je 

dejansko borila za spremembe in se nanje skušala pripraviti (Ule in Miheljak, 1995: 119, 

114). Mladostniki generacije devetdesetih se ukvarjajo predvsem sami s seboj in ne s 

problemi družbe. Njihove življenjske izkušnje so popolnoma drugačne od njihovih 

predhodnikov, se pravi od njihovih staršev, starih staršev. Te spremembe so najbolj izrazite v 

izobraževanju, spremenjenih družinskih in prijateljskih razmerjih ter problemi zaposlovanja 

mladih (Šaponja, 2006: 13). Zelo pa je spremenjeno tudi njihovo preživljanje prostega časa, 

na katerega ima največji vpliv razvoj tehnologije, dolgčasa ne poznajo več. Današnja 

generacija mladostnikov je najbolj dovzetna za tehnologijo, slednja jim je obenem tudi 

popolnoma spremenila življenje.  

 

2.2.    Definicije socialnega kapitala 

 

Današnje obdobje lahko označimo kot obdobje velikega tehnološkega napredka, ki ga 

mladina v preteklosti ni poznala. Danes pa je že redki mladostnik, ki nima svojega mobilnika, 

računalnika in pa dostopa do interneta, v razvitem predelu svetu. V ta namen bomo v 

nadaljevanju predstavili pojem socialnega kapitala v katerega je vpeta današnja družba. 
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Pojem socialni kapital je relativno nov, povezan je s človeškim kapitalom, ki je že uveljavljen 

pojem, slednji se nanaša na izobrazbo, znanje in kompetence posameznika, obenem pa 

socialni kapital povezuje vključenost posameznika ali kolektivnih akterjev v družbene vezi in 

omrežja (Adam et all, 2001). 

 

Socialni kapital lahko razumemo kot neotipljiv resurs, ki rešuje probleme zaupanja, 

kooperacije in koordinacije v konkretnih socialnih okoljih (Adam et all, 2001). »Socialni 

kapital se nanaša na tiste aspekte socialne organizacije, kot so zaupanje, norme in omrežja, ki 

lahko izboljšajo učinkovitost družbe s spodbujanjem koordiniranega delovanja« (Putnam, 

1993).  

 

Socialni kapital je za sodobno teorijo in prakso pomemben, ker sega prek individualističnih 

koncepcij, ki prevladujejo v sodobni ekonomiji, politiki, izobraževanju in nekaterih drugih 

področij; na primer dopolnjuje koncept človeškega kapitala, korigira teorijo nacionalne 

racionalne izbire, v koncepcijo liberalne demokracije in sodobni (neo)liberalni kapitalizem 

vnaša pomen omrežij, povezovanja, družbene kohezije ter njihove kulturne in moralne 

osnove. Uspešnost razlage povezanosti ekonomskega razvoja s skupnostmi in omrežji je 

najverjetnejši razlog, da sta ga v svoj pristop integrirali Svetovna banka in OECD. Čeprav je 

širše pozornosti deležen šele dobro desetletje, je danes eden osrednjih konceptov ne le v 

sociologiji, ekonomiji in politiki, temveč ga pogosto uporabljajo tudi pri analizi in 

izboljševanju pogojev zdravja, zmanjševanju kriminala in družbenih anomij, pri vprašanjih 

glede integracije priseljencev, izboljševanju šolske politike, lokalne samouprave ipd. 

(Bahovec, 2005: 233). 

 

Koncept socialnega kapitala pa se je precej neodvisno pojavil pri več avtorjih,  zato v ta 

namen v tabeli 2.1 predstavljamo definicije socialnega kapitala, ki so jih postavili različni 

avtorji.  
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Tabela 2.1: Definicije socialnega kapitala 

Avtor Definicija 
 

 

Hanifan 

(v Putnam 

2000) 

Določeni viri, ki največ štejejo v vsakdanjem življenju posameznikov. Mednje 

sodijo: prijateljstvo, simpatije in družbeni stiki med posamezniki in družinami. 
 

Jacobs (1992) 

Dovolj velika mera prepletanja neformalnih trajnejših in občasnih stikov med 

posamezniki, ki živijo teritorialno si blizu (soseska), da se med njimi razvijejo 

zaupanje, sodelovanje in kolektivno delovanje. 

 

Bourdieu 

(1986) 

Agregat dejanskih ali potencialnih virov, ki so povezani s posedovanjem trajnih 

omrežij bolj ali manj institucionaliziranih odnosov vzajemnega poznanstva in 

prepoznavanja ali z drugimi besedami s članstvom v skupini, ki vsakemu od članov 

nudi podporo kolektivno posedovanega kapitala, »priporočilo«, ki jim daje pravico 

do zaupanja v različnih pomenih besede. 

 

 

Eksterna 

Skupina 

definicij 

Burt (1992) 
Prijatelji, kolegi in splošnejše vezi, preko katerih posamezniki pridobijo priložnosti 

za uporabo finančnega in človeškega kapitala. 
 

Portes (1998) 
Sposobnost posameznikov, da dosežejo koristi s članstvom v mrežah in drugih 

družbenih strukturah. 
 

Lin (2001) 
Viri, vgnezdeni v družbeno strukturo, do katerih posamezniki dostopajo ali jih 

mobilizirajo z določenimi cilji oziroma nameni. 
 

Adam, 

Makarovič, 

Rončevič, 

Tomšič 2001) 

Neotipljiv resurs, ki rešuje probleme zaupanja in koordinacije v organizaciji in se 

nanaša na tiste dele organizacije, ki izboljšajo učinkovitost organizacije s 

spodbujanjem koordiniranega sodelovanja v in zunaj organizacije. 

 

Coleman 

(1988) 

Socialni kapital je definiran glede na svojo funkcijo. Ni enotna entiteta, ampak 

raznovrstnost entitet, ki imajo dve skupni značilnosti: vse sestojijo iz nekakih 

vidikov družbene strukture in vse spodbujajo določena dejanja akterjev, ki so 

znotraj strukture. 

 

Fukuyama 

(1995) 

 

Sposobnost, ki izvira iz razširjenosti zaupanja v družbi ali njenih določenih delov.  

Avtor Definicija 
 

 

Inglehart 

(1997) 

Kultura zaupanja tolerantnosti, v katerih se oblikujejo mreže prostovoljnih 

organizacij, ki nato zagotavljajo informacijski pretok, na podlagi katerega se 

ustvarja kultura zaupanja ter sodelovanja. 

Interna 

Skupina 

definicij 

Putnam 

(1995) 

Mreže, zaupanje in norme, ki pospešujejo koordinacijo in sodelovanje zaradi 

obojestranskih koristi. 

 

 

Halpern 

(2005) 

Socialni kapital so vsakdanja socialna omrežja posameznikov, ki vključujejo vrsto 

družbenih navad ter vezi, ki jih opredeljujejo in povezujejo. 
 

Woolcock 

(1998) 

Informacije, zaupanje in norme recipročnosti, ki so del 

posameznikovega omrežja. 

Prepletanje 

eksternega 

in Internega 

vidika 

Adler in 

Kwon (1999) 

Skupek virov, ki se pri posamezniku ali skupini povečujejo glede na njihovo 

lokacijo v omrežju oziroma z njihovimi bolj ali manj trajnimi družbenimi odnosi. 
 

Nahapiet in 

Ghoshal 

(2000) 

 

Relacije in sredstva, ki jih lahko mobiliziramo. 
 

Worldbank 

(1999) 

Institucije, odnosi in norme, ki oblikujejo kvantiteto ter kvaliteto družbenih 

interakcij. Socialni kapital ni zgolj skupek institucij, ki podpirajo družbo, ampak je 

»lepilo«, ki jih drži skupaj. 

 

OECD (2001) 
Omrežje, skupne norme, vrednote in razumevanja, ki 

pospešujejo kooperacijo v ali med skupinami. 
 

Vir: Povzeto po Adler, Paul in Kwon, Seok-Woo (2002). 
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»Podrobnejši pregled definicij iz tabele 2.1 med drugim pokaže, da si je večina avtorjev 

enotna v tem, da se koncept socialnega kapitala nanaša na omrežja, norme recipročnosti in 

zaupanje. Lahko bi rekli, da na splošni ravni koncept socialnega kapitala v središče postavlja 

družbeno povezanost, odnose recipročnosti ter relacije in zaupanje. Skratka, vsem definicijam 

je skupna osredotočenost na družbene vezi, ki imajo produktivne koristi« (Lenarčič, 2010: 

111). 

 

Širjenje družbenih vezi se v današnjem času odraža predvsem v širjenju lastnih mrež na 

socialnih omrežjih kot so Facebook, Twitter, ipd., kar pa nam obenem omogoča lažje, boljše 

upravljanje s socialnim kapitalom. Vprašanje, ki si ga tu zastavljamo pa je kolikšna je stopnja 

zaupnosti v teh socialnih skupnostih in ali imajo te vezi produktivne koristi? Na to vprašanje 

bomo poskušali pridobiti odgovor v empiričnemu delu naloge, ko bomo preverili kdo 

pretežno so naši prijatelji na socialnem omrežju Facebook in koliko prijateljev imamo.    

 

2.3.   Socialna omrežja 

 

»Socialna omrežja definiramo kot množico akterjev, to so lahko posamezniki ali skupine 

ljudi, organizacije ali druge družbene entitete, ki jih določeni družbeni odnosi povezujejo 

skupaj (na primer prijateljstvo, sorodstvene vezi, izmenjava informacij, izmenjava socialne 

opore)« (Zdešar in Kogovšek v Mobilne refleksije, 2007: 195). 

 

Če izhajamo iz zgornje definicije  ugotovimo, da socialna omrežja ustvarjamo ljudje, le-ta pa 

se vzpostavljajo v različnih okoljih, na primer v poslovnem svetu, v različnih skupnostih (na 

primer verske skupnosti) in društvih (na primer nogometna društva) ter med prijatelji, ipd..  

Socialna omrežja nam tako omogočajo pridobivati različne informacije iz poslovnega in 

zasebnega sveta, obenem nam nalagajo tudi obveznosti, poleg vzdrževanja stikov v socialnem 

omrežju tudi delovne obveznosti v poslovnem socialnem omrežju.  

 

S širjenjem lastnega socialnega omrežja obenem povečujemo količino socialnega kapitala. V 

tem smislu omogoča socialni kapital v odnosu do socialnih omrežij štiri vrste pridobitev (Lin 

2001): 
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 Pretok informacij: akter iz omrežja pridobiva koristne informacije o priložnostih, 

ki sicer niso dosegljive. Pri tem pretok informacij zmanjšuje predvsem 

transakcijske stroške. 

 Vpliv oziroma kontrolo: če akter pripada hkrati več skupinam, ki se med seboj ne 

poznajo (strukturna luknja), ima možnost kontrole nad pretokom informacij. 

 Socialno priporočilo (kredibilnost): akter na podlagi tega, da pripada določeni 

skupin, pridobi kredibilnost oz. zaupanje ter s tem pridobi tudi vire, ki jih sicer ne 

bi. 

 Okrepitev identitete (akterja): glede na to, da akter pripada določeni skupini 

oziroma omrežju, si lahko poveča veljavo v širši družbi. Poleg tega pa mu članstvo 

v določeni skupini omogoča pridobiti vire iz te skupine. 

 

Širjenje omrežij ima prednosti in tudi slabosti, predvsem se je slednjih pomembno zavedati. 

Nanje nas opozori Burt (1992), ki pravi, da lahko več stikov pomeni večjo izpostavljenost 

dragocenim informacijam ter hitrejše pridobivanje le-teh, na drugi strani pa povečevanje 

omrežja brez upoštevanja njegove raznovrstnosti ohromi omrežje v pomembnih smereh. 

Zavedati se moramo števila odvečnih stikov, prepoznamo pa jih takrat, ko nas stiki pričnejo 

voditi k istim posameznikom ter s tem zagotovijo enake informacijske ugodnosti. Burt 

uporablja termin strukturna luknja in na ta način loči med odvečnimi in neodvečnimi stiki.  

 

Burt izhaja iz ugotovitev na podlagi empiričnih raziskav med menedžerji v velikih 

organizacijah in posamezniki, ki pridobivajo prednosti z izkoriščanjem informacijskih lukenj 

v formalni družbeni strukturi. In sicer je dokazal, da imajo menedžerji, ki poznajo čim več 

med seboj nepovezanih skupin oziroma posameznikov, več možnosti za napredovanje in 

uspešno vodenje podjetij, kajti poznanstva znotraj enega socialnega omrežja so vir istih 

(odvečnih) informacij (Lenarčič, 2010). 

 

Socialna omrežja smo najprej poznali v realnem svetu, danes, z razvojem informacijske 

komunikacijske tehnologije, pa so se razvila tudi virtualna socialna omrežja na svetovnem 

spletu. Slednja nam omogočajo predvsem zelo hitro širjenje omrežja. Kot eno izmed 

najpomembnejših prednosti omrežij v virtualnem svetu lahko označimo neomejeno širjenje 

omrežij brez geografskih omejitev. Najpomembnejšo inovacijo v razvoju informacijske 

komunikacijske tehnologije nedvomno predstavlja omrežje internet, ki ga sestavljajo 
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naslednje osnovne storitve: elektronska pošta, prenos podatkov (FTP, P2P), priključevanje na 

daljavo (Telnet), svetovni splet (www) (Lenarčič, 2010: 145). 

 

3. ŽIVLJENJE MLADOSTNIKOV V KORAKU Z NOVIMI 

KOMUNIKACIJSKIMI TEHNOLOGIJAMI  

 

Razvoj informacijske komunikacijske tehnologije je danes zelo pomemben element sodobne 

družbe in tako je tudi zelo pogosto vpleten v različne raziskave. Razvoj IKT pomembno 

vpliva ne le na naše vsakdanje življenje, ampak tudi na politiko, ekonomijo, kulturo. 

Mladostniki so se oblikovali v posebno družbeno skupino in veljajo za najbolj dovzetno 

skupino  informacijsko komunikacijskih tehnologij. Z razvojem v družbi so se življenjske 

izkušnje mladih v zadnjih desetih letih močno spremenile. »Vsakdanje življenje ljudi deluje 

na dva bistvena načina, na splošni in svetovni ravni kot globalizacija
2
 ter na osebni ravni kot 

intenzivna individualizacija
3
 življenjskih potekov« (Rener, 2007: 40).  

 

 

 

 

 

                                                           
2 »Globalizacija in individualizacija sta dve strani istega procesa in ju ni mogoče obravnavati ločeno. Globalizacija je pojem, 

ki se zadnje desetletje prosto sprehaja po naših življenjih. Bolj kot je pojem prisoten, manj se zdijo jasni njegovi pomeni. 

Globalizacijo opredelimo kot planetarno raztegovanje svetovnega sistema liberalnega kapitalizma, ki ga v zadnjih desetletjih 

pospešuje razvoj transportnih in komunikacijskih tehnologij«. (Rener, 2007: 40)  

3»Individualizacija pomeni preobrat od prevlade vnaprej določenih razrednih, slojnih, spolnih, kulturnih identitet k vse bolj 

pluralnim, posamično določenim, začasnim in relacijsko odnosno zastavljenim življenjskim načrtom. Ulrich Beck, eden od 

tvorcev teorije individualizacije, to razume kot širok proces reform sodobnih družb, ki obsega dinamizacijo in pluralizacijo 

življenjskih pogojev, vzorcev in stilov«. (Ule, 2008: 34-35) Po Becku individualizacija vključuje tri poglavitne družbeno 

strukturalne procese (Beck, 1986): »povečanje izobrazbenih možnosti in izbir, razvoj novih tehnologij, novih oblik 

komuniciranja, posledično tudi razvoj novih socialnih, kulturnih pristojnosti in kapitalov; povečanje družbene in prostorske 

mobilnosti prebivalstva, povezane s spremembami v poklicni strukturi, z razširitvijo različnih servisnih in uslužnostnih 

dejavnosti in ustanov, z intenzivno urbanizacijo, z vse večjo udeleženostjo žensk na trgu dela; povečanje refleksije in 

načrtovanja svojih življenjskih poti in možnosti, dvom o tradicionalnih življenjskih in vrednostnih usmeritvah in življenjskih 

poteh ter iskanje samostojnih rešitev življenjskih vprašanj. Individualizacija je paradoksalen rezultat standardizacije 

vsakdanjega življenja. (Ule, 2008: 35) 
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V današnjem obdobju je prišlo do ogromnih in pomembnih sprememb v življenjskih 

izkušnjah mladih. Mladi imajo danes neomejene možnosti za razna doživetja, osebni in 

karierni razvoj, kajti danes večina mladih nadaljuje šolanje v srednjih šolah in kasneje na 

fakultetah. Vsi ti novi izzivi mladim prinašajo tudi nova tveganja, ki pa so povezana z vse 

večjo individualizacijo življenjskih potekov. Z podaljšanjem šolanja se razteza tudi obdobje 

odvisnosti ali pol odvisnosti mladih od izvornih družin. Podaljšana odvisnost od staršev ni le 

problem slovenske mladine ampak je opazna po vsej Evropi. Naraščajoča negotovost prehoda 

v odraslost mladine v Evropi je tudi vstop v svet plačanega dela, izobraženi mladostniki 

namreč danes zelo težko najdejo zaposlitev, s tem pa se tudi povečuje socialna in psihična 

ranljivost mladih (Rener, 2007).   

 

»Sodobni kapitalizem od mladih zahteva sposobnosti hitrega prilagajanja spremenljivim 

razmeram, a ne učinkuje na vsakega mladega človeka enako. Čeprav bo gotovo veliko mladih 

našlo lastno pot v odraslo življenje, se zdi, da globalizacijska dogajanja uveljavljajo dve 

kontrastni skupini mladih: zmagovalce in poražence. Zmagovalci imajo družbene ter osebne 

vire, s katerimi izkoriščajo priložnosti, ki jih ponuja svetovno razširjanje neoliberalnega 

kapitalizma. Mladi, ki se ne morejo ali nočejo prilagajati globalizacijskim zahtevam, ker so 

osebno in družbeno nanje manj ali pa sploh niso pripravljeni, tvegajo vstop med poražence. 

Mladi ljudje s tveganji še zdaleč ne prihajajo več samo iz klasičnih depriviligiranih družbenih 

okolij, iz nižjih razredov in družbenih manjšin, čeprav je seveda res, da je med poraženci še 

vedno več tistih, ki živijo v neugodnih socialnih razmerah« (Rener, 2007: 43). 

 

Razpravljati o vlogi novih tehnologij in medijev na odraščanje se nam zdi zelo pomembno, 

saj imajo ogromen vpliv na mladostnike. Tu imamo v mislih predvsem tehnologije in medije,  

ki so se pojavili v zadnjem desetletju. Mladostniki danes ne živijo samo v naravnem okolju 

ampak veliko časa, lahko bi rekli tudi preveč časa v virtualnem okolju, za katerega se zdi, da 

je mlade popolnoma osvojil. Če se ozremo malce po svoji okolici hitro ugotovimo, da ima že 

skoraj vsak mladostnik mobilnik in računalnik, ta dva medija pa sta omogočila novo obliko 

socializacije. »To novo medijsko in informacijsko komunikacijsko okolje mladih je 

dramatično drugačno od tistega, v katerem so živeli njihovi starši. Je navidezno bolj dostopno, 

poteka kar v okolju mladostniških sob. Je bolj interaktivno in navidezno bolj pod nadzorom 

mladostnikov, kot je bilo katero koli okolje za otroke in mladostnike doslej« (Ule, 2008: 197).  
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Ob tem si zastavljamo vprašanje, kakšne spremembe IKT prinašajo v naša vsakdanja 

življenja, predvsem v življenja mladostnikov. V ta namen bomo v tem poglavju poskušali 

preučiti kako IKT vplivajo na razvoj mladostnikov, na njihove medsebojno komunikacijo, 

preverili bomo tudi razširjenost moderne tehnologije med mladimi. Fenomen današnjega 

virtualnega sveta so nedvomno socialna omrežja, ki so mladostnike med vsemi generacijami 

najbolj omrežila, tako bomo v nadaljevanju predstavili tudi ta fenomen.  

 

          3.1.   Število mladih  

 

Mladino lahko označimo kot poseben del družbe, ne le slovenske ampak svetovne. Mladi so 

skupina v kateri se odražajo pretekli demografski vzorci, pa tudi sedanji in prihodnji družbeni 

trendi gospodarskih kazalnikov. Slovenija se na sistemsko ureditev mladinske politike šele 

pripravlja medtem, ko so v evropskih državah mladinske politike priznane kot medresorske, 

integrirane politike, ki izhajajo iz njihovih potreb. Cilj teh politik je ustvarjanje ustreznih 

življenjskih razmer mladih, ki bi jim omogočile ustrezno sodelovanje v javnem življenju ter 

soustvarjanje v družbenem, kulturnem in političnem življenju družb skupaj z drugimi 

skupinami. (SURS, 2009). 

 

Generacija mladih je pomembno vlogo v družbenem razvoju odigrala predvsem v dvajsetem 

stoletju, zato lahko to stoletje poimenujemo tudi stoletje mladine. Mladi v družbi namreč  

nikoli prej niso izvedli splošno pomembnih kulturnih in civilizacijskih sprememb, kot so to 

storili v prejšnjem stoletju. V tradicionalni družbi mladina kot ločena družbena skupina niso 

obstajali, saj so jih začeli vključevati v delo že v zgodnjem otroštvu in otroci so samodejno 

postali odrasli s tem, ko so se začeli sami preživaljti. Z razvojem tehnologije se je pojavila vse 

večja potreba po izobrazbi, kar je povzročilo, da se danes mladi izobražujejo dlje in več, 

postajajo visoko izobraženi, posledično temu pa je prehod v odraslost zakasnjen. Mladi so 

danes gibalo razvoja in prav to potrebuje moderna družba, zato jim je potrebno s konkretnimi 

dejanji pokazati, da se države in družbe zavedajo pomembnosti razvoja mladih. (SURS, 2009) 

 

Obdobje mladine je v strokovnih razpravah različno definirana. Združeni narodi štejejo med 

mlade vse, ki so stari od 15 do 24 let, Statistični urad RS pa, podobno kot nekatere evropske 

države, mladino opredeljuje kot mlade ljudi v starosti od 15 do 29 let. (Vertot, 2010). V 

nekaterih državah pa mladino opredeljuje kot mlade ljudi v starosti vključno do 30 let, 
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spodnje meje so različne od 12 do 18 let (Primeri: Avstrija 13 - 30 let, Bolgarija 16 - 30 let, 

Španija 14 - 30 let, Malta 18 - 30 let). (SURS, 2009) 

 

Po ocenah Združenih narodov v svetu živi 1,2 milijarde mladih. »Skoraj vsak peti prebivalec 

sveta je mlad - star med 15 in 24 let. Vendar se, kljub povečanju njihovega absolutnega 

števila, delež mladih v svetu zmanjšuje. Med letoma 1985 in 1995 se je njihov delež (od 

celotnega prebivalstva) zmanjšal skoraj za 1,5 odstotne točke, do leta 2050 pa se bo po 

napovedih zmanjšal še za 4,8 odstotne točke. Skoraj 85 % mladih živi v državah v razvoju, od 

tega 60 % v Aziji in 10 % v Evropi. Kljub veliki urbanizaciji sveta živi večina mladih v 

ruralnih območjih, v podsaharski Afriki, jugovzhodni, južni in centralni Aziji in Oceaniji« 

(Vertot, 2010). 

 

»V EU-27 je mlad (star 15 - 24 let) skoraj vsak osmi prebivalec. Med velikimi regijami sveta, 

v katerih se bo število prebivalcev v prihodnosti bistveno zmanjševalo, bo tudi področje EU-

27. Konec leta 2009 je bilo v EU-27 12,5 % »mladih«, 15–24 let starega prebivalstva. Med 

državami EU-27 je bil tedaj delež mladih najmanjši v Italiji (10,2 %), Grčiji (10,8 %) in 

Španiji (10,9 %), največji v Litvi (15,7 %), na Cipru (15,2 %) in v Latviji (15,1 %).V 17 

državah EU-27 se je od leta 1998 do 2009 delež mladih zmanjšal (v EU-27 za 1,0 odstotne 

točke), najbolj v Španiji (za 4,8 odstotne točke) in na Irskem (za 4,1 odstotne točke) ter na 

Portugalskem (za 4,0 odstotne točke). Na Nizozemskem se delež mladih v tem obdobju ni 

spremenil, v devetih državah EU-27 pa se je njihov delež nekoliko povečal, najbolj v Litvi (za 

1,8 odstotne točke) in v Latviji (za 1,5 odstotne točke) ter na Švedskem (za 1,3 odstotne 

točke)« (Vertot, 2010).  

 

»Po rezultatih Eurostatovih projekcij prebivalstva Europop2008 pa se bo delež mladih v vseh 

državah članicah do leta 2060 zmanjšal. Medtem ko bo v celotni EU-27 to znižanje 

predstavljalo 2,4 odstotne točke, se bodo deleži mladih najobčutneje, to je za več kot 5 

odstotnih točk, zmanjšali v Litvi in na Poljskem (v vsaki za 7 odstotnih točk) ter na 

Slovaškem (za 6,9 odstotne točke), v Latviji (za 6,3 odstotne točke) in Romuniji (za 5,9 

odstotne točke). Za manj kot 1 odstotno točko pa se bo delež mladih zmanjšal na Danskem (za 

0,5 odstotne točke) in v Luksemburgu (za 0,6 odstotne točke)« (Vertot, 2010).  

 

»Leta 2060, ko bo v EU-27 povprečno še 10,0 % mladih, bodo največji deleži mladih na 

Irskem (11,7 %), v Franciji (11,5 %) ter v Luksemburgu, na Danskem in v Združenem 
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kraljestvu (po 11,2 %), najmanjši pa na Slovaškem (8,4 %), Poljskem (8,5 %) in v Romuniji 

(8,6 %). V Sloveniji bo takrat delež mladih po predvidevanjih 9,6-odstoten, delež starejših pa 

vedno večji« (Vertot, 2010).  

 

»Med koncema let 2008 in 2009 se je število mladih, starih 15-24 let, zmanjšalo za več kot 

5000 oz. njihov delež v celotnem prebivalstvu za 0,4 odstotne točke. Zaradi skromnega števila 

rojenih otrok v Sloveniji v preteklih letih bo mladih »premalo« tudi v prihajajočem obdobju« 

(Vertot, 2010). 

 

3.2.  Mladostniki v 21. Stoletju 

 

Mladostniki danes živijo popolnoma drugačno življenje kakršnega do danes sploh nismo 

poznali. Družbene spremembe sta nam prinesla predvsem razvoj tehnologije, podaljšano 

izobraževanje in s tem svojevrstne oblike vedenja ter drugačen stil življenja mladostnikov. 

Uporaba mobilne tehnologije in interneta je obnorela svet še najbolj pa mladostnike in tako 

lahko na nek način zapišemo, da mladostniki danes živijo dvojno življenje, eno življenje v 

realnem svetu, drugo življenje pa v virtualnem svetu. Glede na čas in na število uporabnikov 

bi lahko rekli, da so mladostniki na nek način celo zasvojeni z novo tehnologijo.  

 

O zasvojenosti z internetom se govori, neke splošne uveljavljene definicije te novodobne 

oblike zasvojenosti pa nismo zasledili, zato prilagamo splošno definicijo iz SSKJ: 

»zasvojenost -i ž (é) stanje zasvojenega človeka: alkohol, kajenje povzroča zasvojenost; 

zdraviti se zaradi zasvojenosti; zasvojenost z mamili / psihična zasvojenost pri kateri se 

zasvojenec vrača k uživanju kake snovi zaradi spomina na njen ugodni učinek; telesna 

zasvojenost pri kateri se ob prekinitvi pojavijo abstinenčne težave«.  

 

Dr. Sanja Rozman v enem od intervjujev analizira odvisnost od interneta in pravi, da so 

možne odvisnosti od IKT ter da je le-teh več oziroma so različne, saj je tudi vsebin na 

internetu ogromno. Iz tega izhaja, da so mladostniki lahko zasvojeni na internetu od iger, 

socialnih omrežij, z brskalniki, idr.. Rozmanova označuje sodobne medije kot medije za 

zabijanje časa. Tisti,  ki bo preživel ogromno časa v virtualnem svetu se bo v virtualnem svetu 

lahko celo izgubil. Posamezniku, ki je odvisen od virtualnega sveta, se lahko zgodi, da ne bo 

znal niti v trgovino čez cesto, kaj šele da bo znal v službo in tam naredil nekaj 
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konstruktivnega. Dr. Sanja Rozman izpostavlja zasvojenost od virtualnih druženj, ki jih danes 

ni malo, saj spletna socialna oziroma družabna omrežja kar dežujejo na internetu in prav za 

vsakega privrženca nekega hobija se najde primerno omrežje za druženje. Realnost je kruta, 

virtualna realnost pa je takšna kakršno si naredimo sami, govorimo o sanjarjenju s pomočjo 

elektronskega medija. Življenje v virtualnem svetu je za mladega človeka izguba časa, kajti 

mladoletnik mora v svojem obdobju izpolniti bistvene cilje v življenju in sicer pridobiti 

poklic, najti partnerja, najeti ali kupiti oz. zgraditi svoje stanovanje, se uveljaviti v družbi. 

Predvsem pa mora mladostnik odrasti in tu nastane velik problem, saj imamo ogromno 

mladostnikov, ki živijo s svojimi starši in za računalnikom. Iz takšnega načina življenja je 

danes čas postal zelo pomembna vrednota. Pomena reka »za prijatelje si je treba čas vzet« bi 

se morali bolj zavedati in resnično preživeti čim več kvalitetnega časa s prijatelji v realnem 

svetu, še pravi Rozmanova. Mladostniki danes preveč časa preživijo s svojimi virtualnimi 

prijatelji in prav tega bi se morali najprej zavedati njihovi starši ter svoje otroke vzgajati za 

medije. Zavedati bi se morali, da je računalnik orodje in ne igrača. Dejstvo je, da se iz 

računalnika veliko naučimo, a že v otroštvu bi morali starši nadzorovati uporabo, predvsem 

tudi vsebine in ne le časa. Otroka je potrebno naučiti, da se zna sam omejiti s časom.  

 

Legitimne človeške potrebe so dihanje, spanje, pitje brezalkoholnih pijač, prehranjevanje, 

ipd.. Nelegitimne potrebe (kemične in ne kemične) pa nastanejo na podlagi umetnih potreb, ki 

prepogosto vodijo v odvisnost. Zasvojenost običajno nastane takrat kadar imajo ljudje 

probleme, slednje pa nato potlačijo z zasvojenostjo (Rozman, 2008).  

 

V nadaljevanju predstavljamo podatke o številu uporabnikov tehnologije, slednja se je v 

zadnjih desetih letih močno razširila med nas, lahko govorimo o zelo intnezivnih uporabnikih. 
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Graf 3.1: Pogostost uporabe interneta v populaciji od 10 do 75 let 

 

 

Vir: Raba interneta v Sloveniji, 2011. 

 

Iz zgornjega grafa 3.1 je razvidno, da število uporabnikov interneta iz leta v leto narašča in 

sicer se je število uporabnikov, ki internet uporabljajo vsak dan v starostni skupini od 10 do 

75 let v letu 2011 v primerjavi z letom 2004 več kot podvojilo, zmanjšalo pa se je število 

tistih, ki interneta še niso nikoli uporabljali. V letu 2004 je bilo skoraj 57 % tistih, ki interneta 

še niso nikoli uporabljali, v letu 2011 pa je takšnih še nekaj več kot 27 %.  

 

Zanimivi so podatki iz raziskave SJM (Slovensko javno mnenje), ki jo redno opravljajo na 

Fakulteti za družbene vede – Inštitut za družbene vede, iz leta 2000 v kateri so ugotovili, da je 

bilo število uporabnikov interneta v letu 1999 približno 30 % v populaciji od 18 do 72 leta. 

Število gospodinjstev z dostopom do interneta se je v tem času gibalo okoli 21 %  (Raba 

interneta v Sloveniji, 2011). V prvem četrtletju leta 2011 pa je imelo kar dostop do interneta 

kar 73 % gospodinjstev (SURS, 2011). 

 

http://www.ris/
http://www.ris/
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Najbolj nas zanima uporaba spletnih socialnih oziroma družabnih omrežij, po podatkih 

SURS-a je v prvem četrtletju 2011 sodelovalo 35 % oseb v starosti od 10 do 74 let, ugotovili 

so, da je delež uporabnikov teh omrežij pri obeh spolih enak. Največji delež rednih 

uporabnikov pa po naših pričakovanjih predstavljajo mladi stari od l6 do 24 let, teh je kar 79 

% in 74 % mladih starih od 10 do 15 let. Med učenci, dijaki in študenti je bilo rednih 

uporabnikov spletnih družabnih omrežij 81 %, med zaposlenimi 37 %, med upokojenci pa le 

4 % (SURS, 2011). 

 

Graf 3.2: Pogostost uporabe interneta po starosti v letu 2010 

 

Vir: Raba interneta v Sloveniji, 2011.  

 

Iz grafa 3.2  je razvidno, da je število uporabnikov, ki vsak dan ali skoraj vsak dan dostopajo 

do interneta največ med mladostniki starimi od 16 do 34 let. Mladostnikov, ki interneta ne 

uporabljajo je zelo malo in sicer v starostni skupini od 16 do 24 let jih je 1 %, v starostni 

skupini od 25 do 34 let pa 3,8 %. Največji uporabniki interneta so mladostniki, teh je v 

starostni skupini od 16 do 24 let skoraj 90 %, v skupini od 25 do 34 let pa malce več kot 77 

%. S starostjo se število vsakodnevnih internetnih privržencev zmanjšuje in se povečuje 

število tistih, ki niso redni uporabniki interneta oziroma so občasni uporabniki.  
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Tako kot internet je razširjena tudi mobilna tehnologija, kar je prikazano na spodnjem grafu. 

 

Graf 3.3: Naraščanje števila uporabnikov mobilne tehnologije v Sloveniji 

 

 

Vir: Delež uporabnikov mobilne tehnologije (dreamdesing.si, 2011).  

 

Graf 3.3 prikazuje rast številka uporabnikov mobilne tehnologije, katere začetki na slovenskih 

tleh nekako segajo v leto 1997, ko smo zabeležili 50.000 uporabnikov, čeprav je NMT 

tehnologija zaživela že v letu 1992. Leto kasneje se je število uporabnikov potrojilo 

(zabeležili smo 152.900 uporabnikov). V letu 1999 pa je bilo v Sloveniji že 619.000 

uporabnikov, leto kasneje, se pravi leto 2000 pa lahko označimo kot prelomno leto, saj je 

število uporabnikov mobilne tehnologije naraslo čez milijon (1.097.200 uporabnikov). Od leta 

2000 je število uporabnikov še vedno naraščalo, v letu 2011 pa smo zabeležili preko 2 

milijona uporabnikov mobilne telefonije (na dan 30.6.2011: 2.144.600).  

 

Nenehno smo bombardirani z množicami ponudb, ki se jim je zelo težko upreti, saj so naše 

zahteve in želje iz dneva v dan večje. Realno življenje in zmožnost, da se v njem znajdemo je 

treba jemati bolj resno kot dozdevno zapisano pravico do izpolnitve vseh potrošniških želja ali 
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pobeg v virtualne internetne svetove kot Second life (Drugo življenje) (Bonner in Weiss, 

2009: 69). 

3.3.  Virtualne skupnosti 

 

Razvoj spletnih skupnosti je v polnem razcvetu, večina jih omogoča poleg povezovanja z 

drugimi določene osebne prilagoditve, izmenjavo slik, videoposnetkov, priporočanje, 

komentiranje, ocenjevanje, izražanje mnenja ter druge spletne socialne aktivnosti. Poleg 

splošnih spletnih skupnosti se je razvilo na stotine drugih, ki so namenjene specifičnim 

interesnim skupinam. Te skupnosti so na primer Flickr, kjer si uporabniki med seboj 

izmenjujejo slike, Flixter, ki je namenjen navdušencem nad filmi, LinkedIn in Plaxo, ki sta 

namenjena poslovnim kontaktom, potem so tu še zelo popularna omrežja Facebook in 

Twitter, ipd.. Danes je na internetu ogromno spletnih skupnosti, predvidevamo, da se najde že 

za vsak posamezen hobi oziroma interes (Moje delo.com, 2008). 

 

Internet je postal razširjen medij komunikacije, ki se uporablja na različnih področjih 

vsakdanjega življenja. Zato želimo v ta namen opredeliti pojem »virtualne skupnosti«. 

»Virtualne skupnosti razumemo oziroma so opredeljene kot interakcija med dvema ali več 

osebami, ki komunicirajo po internetu (Praprotnik, 2003: 6)«. Bolj uveljavljeno ime za 

komunikacijo po internetu je računalniško posredovana komunikacija, ki jo definiramo kot 

proces pošiljanja sporočil z neposredno uporabo računalnikov in računalniških omrežij. V 

nasprotju z drugimi komunikacijskimi tehnologijami, ki so sicer le posredno odvisne od 

uporabe računalnika so uporabniki računalniško posredovane komunikacije neposredno 

odvisni od uporabe računalnika. Pri raziskovanju interneta pa ne smemo mimo pojma 

identiteta oziroma virtualna identiteta posameznika. V svetu interneta realna identiteta lahko 

izgubi svoj pomen, saj si lahko posameznik na internetu oblikuje novo identiteto, ki je daleč 

od realne, takšno, ki mu bolj ustreza oziroma si jo želi. »Osnovno naravo interneta lahko 

označimo kot virtualno realnost, pri čemer beseda virtualna pomeni dvoje: to je »virtualni 

prostor«, ki posameznikom omogoča, da so med procesom komunikacije na geografsko 

ločenih lokacijah, obenem pa virtualna realnost tudi pomeni, da ni nujno, da je namen 

sodelovanja v komunikaciji določen vnaprej, ampak je ta namen povsem nov in se pojavi šele 

v virtualni realnosti« (Praprotnik, 2003: 6).   
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Za vstop na internet se posameznik odloči sam, prav tako se posameznik sam odloči za vstop 

v virtualno skupnost. Virtualnih skupnosti je danes na internetu zelo veliko, imenujemo jih 

tudi socialna omrežja ali družabna omrežja. V teh skupnostih naletimo na različne 

posameznike, ki jih nekaj druži, naletimo na ljudi, ki jih sicer ne bi poznali. »Spoznamo ljudi, 

ki so nam, recimo po zanimanjih zelo podobni, in se morda sprašujemo, kako smo pravzaprav 

lahko imeli srečo, da smo zdaj vsi skupaj. Za internet bi lahko rekli, da ga označuje neke vrste 

nefunkcionalna povezanost. Posamezniki se znajdejo skupaj, ne da bi iskali drug drugega. 

Vsak pride na internet z nekim namenom in torej nekaj išče, toda samo dejstvo, da so spoznali 

»prav tega človeka«, jih lahko fascinira in navduši. Pravzaprav je vsakdo, ki se znajde na 

mestu »novega prijatelja«, na nek način zanimiv. Tudi zato takim skupnostim hitro podelimo 

naziv »pristnih skupnosti«. Brezmejnost virtualnega prostora namreč povečuje fascinacijo nad 

dejstvom, da smo spoznali ali srečali »prav tega« človeka. Toda vzgibi pravzaprav ostajajo 

isti. Želja, da smo v družbi je v bistvu povsem enaka kot v vsakdanjem življenju. V virtualni 

prostor namreč vstopajo ljudje z izkušnjami in željami iz vsakdanjega življenja, kar poveča 

verjetnost, da niti njihovi vzgibi niti njihovi načini zamišljanja skupnosti niso bistveno 

drugačni« (Praprotnik, 2003: 33-34).  

 

Razlike med skupnostjo v virtualnem prostoru in v realnem prostoru obstajajo, ena od najbolj 

izrazitih razlik je kraj kjer se nahajata en in drug prostor oziroma dostop posameznika do ene 

in druge skupnosti. Iz tega pa izhaja pomembno vprašanje kolikšna je kvaliteta skupnosti v 

virtualnem svetu v primerjavi z realnim svetom. »Enako vlogo kot ima generalizirano 

zaupanje v skupnostih fizičnega prostora, ima tudi v virtualnih skupnostih, saj gre v obeh 

primerih za interakcije, ki jih vodijo posamezniki« (Lenarčič, 2010). »Za vsemi družbenimi, 

kakorkoli kompleksnimi objekti stojijo ljudje in prav ljudje so tisti, ki jim konec koncev tudi 

zaupamo« (Sztompka, 1999: 41). Zaradi odsotnosti fizičnega kontakta med člani, (iz)menjav 

neverbalnih informacij in relativne anonimnosti ter v večini primerov medkulturnih razlik, ki 

izhajajo iz teritorialno omejenega članstva, je zaupanje v virtualnih skupnostih izjemno 

zanimiv družbeni pojav. Glede na navedene lastnosti interakcij, značilnih za kibernetski 

prostor, lahko sklepamo, da je za dosego istega cilja med člani virtualnih skupnosti v 

primerjavi s člani skupnosti fizičnega prostora potrebna višja stopnja zaupanja. Podobno 

razmišljata tudi Blanchard in Markus (2004), in sicer da je zaupanje med člani virtualnih 

skupnosti rezultat specifičnih dolgotrajnih procesov, med katere sodi ustvarjanje skupnega 

simbolnega prostora, identitet, interesov, vrednot ipd. Po drugi strani pa na primer Putnam in 

drugi (2003) izražajo dvom o tem, da je zaupanje lahko prisotno v kibernetskem prostoru. Po 
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njihovem mnenju so namreč za vzpostavitev zaupanja med posamezniki potrebni neposredni 

stiki. Tako se na tej točki zastavlja ključno vprašanje, in sicer: pod kakšnimi pogoji so 

posamezniki pripravljeni drug drugemu zaupati v kontekstu računalniško posredovane 

komunikacije. (Lenarčič, 2010: 152-154) 

 

Ob tem se pojavi tudi vprašanje vrednosti identitete posameznika, kajti v računalniškem 

okolju lahko uporabniki menjajo in na novo opredeljujejo svoje identitete. Uporabniki se 

lahko odločijo za spremembo identitete iz različnih vzrokov in sicer takrat kadar želijo 

ohraniti svojo anonimnost oziroma si ne želijo svoje prave identitete razkriti v virtualnem 

svetu. Lahko pa spremembi identitete botruje želja, da posameznik postane tisto kar želi biti 

in ne tisto kar dejansko je. Skratka internet nam omogoča, da smo kdorkoli želimo biti, lahko 

spremenimo spol, raso, ime, priimek, starost, skratka vse, saj naši sogovorniki vidijo le 

besede.  

 

»Na internetu hkrati »smo in nismo«, in prav ta dvoumnost je ena od privlačnosti tega okolja. 

Ta dvoumnost tudi določa naš odnos do svojih virtualnih podob, torej do tega, kako sebe 

predstavimo drugim v računalniško posredovani komunikaciji. Po eni strani namreč ohranimo 

držo zunanje distance, torej igre z lažnimi podobami v smislu »vem, da nisem takšen«, vendar 

je prijetno vsake toliko časa pozabiti na svojo pravo podobo in si nadeti malo bolj 

zadovoljujočo masko s katero se sprostimo, se rešimo bremena, ker sem takšen kakršen sem, 

ker moram s tem živeti in biti za to povsem odgovoren. Po drugi strani pa »smo« na internetu 

takšni, kakršni v realnem življenju nismo oziroma si ne upamo biti« (Praprotnik, 2003: 78). 

 

Vsekakor pa ne moremo z gotovostjo trditi, da v virtualnih skupnostih obstajajo samo 

posamezniki s spremenjeno identiteto. Sigurno je med milijoni uporabnikov interneta veliko 

tistih, ki v realnem in virtualnem svetu živijo z eno identiteto. V svetu, predvsem v 

nerazvitem delu sveta, pa so posamezniki, ki jih je globaliziran svet obšel in tako nimajo 

možnosti dostopati do interneta in posamezniki, ki so se zavestno odločili, da svoje identitete 

ne »prodajo« virtualnem svetu ter niso vključeni v nobeno od virtualnih skupnosti.  
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3.4.  Medosebno komuniciranje v koraku s tehnologijo  

 

Razvoj tehnologije nam je prinesel tudi nove načine komuniciranja, komunikacijo iz oči v oči 

nadomeščajo, lahko bi rekli tudi dopolnjujejo druge oblike, poleg mobilne tehnologije, 

elektronsko komuniciranje, kot so elektronska pošta, socialna omrežja, forumi, blogi, idr… 

 

»Elektronsko podprto komuniciranje ali posredovano komuniciranje je širok termin in z vsako 

tehnološko inovacijo postaja še širši. Prva raziskava o vplivu interneta na komuniciranje je 

bila objavljena že v letu 1998 in je temeljila na proučevanju triindevetdesetih družin v 

Ameriki. Raziskovalci so interpretirali poslabšanje počutja s tem, da elektronsko vodenje 

odnosov ne more uspešno nadomestiti komuniciranja in odnosov iz oči v oči. Ta in podobne 

raziskave so sprožile splošno zaskrbljenost glede vdora tehnologij v medosebno 

komuniciranje in začele konkurirati nasprotnemu toku navdušenja nad povečanimi možnostmi 

komuniciranja, premagovanja meja, razdalj, prostorov s pomočjo tehnologije« (Ule, 2005: 

400). 

 

Z internetom smo tako dobili še en nov pojav, to je navzočnost na daljavo. S komuniciranjem 

preko interneta lahko presegamo kulturne meje, presegamo omejitve časa in prostora ter 

ustvarjamo, poleg identitet, namišljene prostore, čase in odnose. Komuniciranje preko 

interneta je postalo danes nepogrešljiv svetovni komunikacijski in družbeni medij, ki je 

popolnoma spremenil način življenja, lahko bi rekli, da je internet napravil pravo revolucijo v 

komunikaciji. A mnenja v družbi so deljena, nekateri na informacijsko tehnologijo gledajo 

zelo pozitivno, drugi pa negativno. »McLuhan je postavil tezo o »globalni vasi« in 

daljnovidno napovedal internetno omreženje sveta (McLuhan, 1962). Ljudje smo postali člani 

globalne elektronske skupnosti,  ki nam omogoča, da prihajamo v stik z vsakim, vsak trenutek 

in trenutku. Za zaprte družbene ali kulturne sisteme ni več prihodnosti. Planet postaja 

podoben veliki hrupni trgovini, ki deluje štiriindvajset ur na dan. Po Postmanu, slednji velja 

za McLuhanovega naslednika, pa sodobni digitalizirani »tehnopolis« povsem ignorira 

tradicionalne vrednote komuniciranja: jasne trditve in jasno logiko sporočil, discipliniran 

govor, upoštevanje konteksta, distanco do vsebine sporočil. Namesto tega poudarja vrline 

»kiber sveta«: hitrost prenosa in količino informacij, inter- in hipertekstualnost, neposredna 

poplačila in čustvenost (Postman, 1992)« (Ule, 2005: 407).   
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Mnenja o uporabi informacijske komunikacijske tehnologije bodo v družbi vedno deljena, a 

danes večji del družbe tehnologijo gleda iz pozitivnega vidika. Vzroke zakaj se je danes 

tehtnica obrnila v prid tehnologiji lahko najverjetneje iščemo v različnih dejavnikih. Eden od 

najpomembnejših je vsekakor ta, da se je z razvojem tehnologije spremenila tudi družba, 

tehnologija nas spremlja na vsakem koraku, velik del družbe jo je sprejel in danes je del nas. 

Veliko pa so temu prispevali tudi mediji, ki so jih velike korporacije izkoristile za širjenje 

oziroma propagando svojih informacijskih tehnologij.  

 

3.5.   Predstavitev socialnega omrežja Facebook  

 

Hiter razvoj je ustvaril novo generacijo in s tem socialne stike v fizičnem smislu pomaknil v 

virtualen svet, kjer klepetamo s prijatelji in znanci s pomočjo tako imenovanih socialnih 

omrežij. Teh omrežij je danes v kibernetskem prostoru že kar nekaj, kot pa smo uvodoma 

pojasnili bo v našo raziskavo vključeno socialno omrežje Facebook, ki je tudi najbolj 

razširjeno po vsem svetu. Vodilno socialno spletno omrežje na svetu uporablja eden izmed 

dvanajstih državljanov planeta, trdi Time, kar pomeni, da je ustanovitelju Marku Zuckerbergu 

v manj kot osmih letih uspelo strniti dvanajstino človeštva v eno samo gromozansko digitalno 

mrežo.  

 

Joanne Garde – Hansen, avtorica eseja MyMemories?: Personal Digital Archive Fever an 

Facebook, je FB orisala kot podatkovno bazo posameznikovega življenja. »Kar to socialno 

omrežje spreminja v nabirek zbirk in kolektivov« trdi profesorica medijske teorije na Univerzi 

v Gloucestershiru. »Povsem jasno je, da gre za simptom potrebe – potrebe po identiteti, 

spominih, zgodbah in povezanosti.« Tudi po zaslužku kot opozarjajo raziskovalci, je 

Facebook postal najbolj priljubljeno orodje za doseganje ciljnih javnosti, samo v lanskem letu 

se je po podatkih eMarketerja proračun za oglaševanje na tem omrežju povečal za 151 

odstotkov. (Power, 2011) 

 

Socialno omrežje Facebook že nekaj časa beleži strm vzpon pri svojem poslovanju in kot kaže 

bo še nekaj časa tako. Trenutno mu ne more konkurirati prav nobeno tovrstno socialno 

omrežje, saj ima Facebook številčno največ članov. Zaradi njegove trenutne nedotakljivosti si 

poglejmo nekaj zelo zanimivih dejstev o njem. 
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Zadnje uradne informacije pričajo o tem, da ga trenutno uporablja že več kot pol milijarde 

ljudi, kar pomeni, da ga uporablja vsak 13. zemljan. Velik del teh uporabnikov je od njega 

tudi močno odvisnih. Namreč kar 48 % uporabnikov, starih med 18 in 34 let, se odpravi na 

Facebook takoj, ko se zjutraj zbudi. 

 

Marsikdo misli, da Facebook uporabljajo večinoma samo najstniki. Temu še zdaleč ni tako. 

Trenutno dobrih 30 % uporabnikov Facebooka šteje 35 let in več. Facebook je za marsikoga 

tudi zelo dober vir aktualnih novic. 48 % mlajših Američanov namreč želenih novic ne išče na 

drugih spletnih straneh, ampak jih najdejo na Facebooku.  

 

Zanimiv je tudi podatek, da je bilo v letošnjem prvem vikendu po novem letu (1. in 2. januar) 

na Facebook naloženih kar 750 milijonov fotografij. 

 

Naj navedemo še zanimive informacije o tem, kaj se na Facebook-u v povprečju zgodi v 20 

minutah. Objavi se en milijon povezav, pošlje 1,5 milijona povabil za dogodke, spremeni 1,9 

milijona stanj na zidovih uporabnikov, sprejme dva milijona povabil za prijateljstvo, naloži 

2,7 milijona fotografij, pošlje 2,7 milijona privatnih sporočil in napiše kar 10,2 milijona 

komentarjev. Na podlagi teh podatkov lahko označimo, da je dogajanje na Facebook-u zelo 

pestro. (www.racunalniske-novice.com, 2011). 

 

Ne nazadnje pa je dejanska uporaba Facebooka zelo enostavna in morda je tudi to razlog za 

številne privržence tega omrežja. Uporabnik na vstopni strani, kot prikazuje spodnja slika 3.1, 

vpiše svoje osebne podatke; torej ime, priimek, veljaven elektronski naslov, geslo, spol, ter 

rojstne podatke, klikne na gumb »pridruži se« in počaka na povratno informacijo ekipe 

Facebooka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.racunalniske-novice.com/
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Slika 3.1: Uvodna stran socialnega omrežja Facebook 

 

Vir: Uvodna stran Facebook-a (facebook.com, 2011). 

 

Navadno skrbnik oziroma sistem Facebook-a v nekaj minutah, na vneseni elektronski naslov 

pošlje sporočilo s povezavo, v kateri zahtevajo potrditev vnesenih podatkov. Uporabnik potrdi 

ustvaritev novega profila tako, da klikne na povezavo v sporočilu. Preusmerjen je na uvodno 

stran Facebooka, kjer vpiše elektronski naslov in izbrano geslo ter se tako prijavi v novo 

ustvarjeni Facebook profil. 

 

Že od začetka delovanja omrežja Facebook je  prihajalo do polemik o tem, kako varen 

Facebook sploh je. Velikokrat je bilo slišati, da uporabniki preveč zlahka objavljajo svoje 

osebne podatke in pri tem ne pomislijo, da bi dostop do njih omejili. V resnici so varnost na 

Facebooku in podatki, ki se pojavijo na internetu predvsem v rokah uporabnika. Kot so sami 

ustvarjalci strani zapisali je logično, da uporabniki ne želijo, da bi lahko prav vsak dostopal do 

njihovih osebnih podatkov. Uporabnik torej sam izbere informacije, ki jih želi objaviti, hkrati 

pa tudi sam določi, kdo ima dostop do teh informacij. Tudi, če nekoga sprejme kot prijatelja, 

pa ga prav dobro ne pozna, lahko določi, kaj bo sprejeti prijatelj lahko videl. 

 

Na straneh, ki so namenjene prav varnosti uporabnikov socialnih omrežij na internetu 

(www.safe.si) je zapisano, da je uporaba Facebook-a dovoljena le uporabnikom starejšim od 
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13 let, pri čemer je mlajšim od 18 let dovoljena registracija le v primeru, da obiskujejo 

srednjo šolo. Osebam, mlajšim od 13 let, registracija na Facebook-u ni dovoljena. V primeru, 

da se to kljub temu zgodi se Facebook zavezuje, da bo takoj po obvestilu zbrisal osebne 

podatke te osebe in sicer na podlagi opozorila na privacy@facebook.com. Naj poudarimo, da 

pa nihče ne more preprečiti prirejenosti osebnih podatkov, na način, da ustreza pogojem 

Facebook-a in si na ta način kreira svoj profil.  

 

Za večjo varnost uporabnikov so na varnostnih straneh Facebook-a objavljeni tudi napotki in 

navodila za možne nastavitve, s katerimi lahko uporabnik določi, kdo lahko vidi njegov profil 

in osebne informacije, kdo lahko uporabnika poišče znotraj in zunaj portala; uporabnik lahko 

tudi določi, katere njegove aktivnosti na portalu bodo vidne njegovim Facebook prijateljem in 

katere ne; uporabnik lahko zablokira osebo, kar pomeni, da zablokirana oseba preko portala 

na noben način ne bo mogla več dostopati do uporabnika. (www.safe.si in 

www.facebook.com, 2011) 

  

Priča smo hitremu razvoju mobilnikov, ki nam danes nudijo več kot samo možnost 

klepetanja, pisanja kratkih sporočil, fotografiranja, idr… Današnji mobilniki so pametne 

naprave in z njimi lahko počnemo že skoraj vse, kar lahko počnemo doma za računalnikom. 

Obenem pa imamo vse informacije takoj na dlani, saj s pametnim telefonom lahko kjerkoli 

vstopimo v kibernetski svet in tako iščemo razne informacije, prebiramo in odgovarjamo na 

elektronsko pošto, prav tako pa dostopamo do socialnih omrežij kot so Facebook, Twitter, 

idr.. Večina pametnih telefonov ima v svojem naboru ikon že tudi ikone z direktno povezavo 

do socialnih omrežij.  

 

Na spletni strani revije Connect so zapisali, da aplikacijo Facebook uporablja več kot 100 

milijonov uporabnikov samo na mobilnikih iPhone. Iz dneva v dan so na površju tudi 

vprašanja o varovanju zasebnosti, a kljub temu se socialno omrežje Facebook zelo hitro širi in 

je nedvomno kralj socialno povezanega spleta. In s tem, ko se uporaba pametnih telefonov 

dviguje v nebo se povečuje tudi število uporabnikov Facebooka preko mobilnikov. 

Facebook takšno "mobilno eksplozijo" podpira s širitvijo in izboljšavami svoje mobilne 

ponudbe, kljub temu, da je bil najprej na voljo za iPhone je danes dostopen na skoraj vseh 

mobilnih platformah, med katerimi so Android, webOS, BlackBerry in Windows Mobile. 

(www.connect.si, 2010).  

 

mailto:privacy@facebook.com
http://www.facebook.com/
http://www.connect.si/
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Ker število mobilnih uporabnikov strmo narašča bomo v naši raziskovalni nalogi med 

anketiranci preverili tudi koliko je tistih respondentov, ki do Facebook-a dostopajo tudi preko 

mobilnika in ne samo preko računalnika.   

 

Število uporabnikov Facebooka pri nas se je v primerjavi z majem 2010 povečalo za skoraj 50 

tisoč. Rast uporabnikov v zadnjih 6 mesecih je bila 4,4 %, kar predstavlja približno 27 tisoč 

posameznikov, vseh skupaj pa je slovenskih uporabnikov več kot 600.000. Takšno stanje nas 

glede na rast uporabnikov Facebooka med 213 opazovanimi državami uvršča na 172. mesto, 

kar nakazuje zasičenost tega trga v Sloveniji.  

 

Graf 3.4: Rast števila uporabnikov socialnega omrežja Facebook v Sloveniji v obdobju od 

13.11.2010 do 13.5.2011 

 

Vir: Statistika slovenskih Facebook uporabnikov (Socialbakers.com, 2011). 

 

 

Podatki portala SocialBakers še kažejo, da med slovenskimi uporabniki Facebooka prevladuje 

starostna skupina od 25 do 34 let (33%), ki ji tesno sledi segment od 18 do 24 let (31%). 

Izstopa predvsem podatek, da med slovenskimi uporabniki Facebooka najdemo zelo malo 

posameznikov, starih 45 let ali več. Podatki o uporabi socialnih omrežij v ZDA kažejo 

drugačno sliko, saj ta omrežja uporablja 61% tamkajšnjih uporabnikov interneta nad 18. letom 

starosti, pri čemer pri starejših posameznikih upad ni tako izrazit. 
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Graf 3.5: Starostna struktura uporabnikov Facebooka v Sloveniji, maj 2011 

 

Vir: Statistika slovenskih Facebook uporabnikov (Socialbakers.com, 2011). 

 

Socialna omrežja uporablja 50% ameriških uporabnikov interneta starih od 46 do 55 let in 

43% uporabnikov interneta starih od 56 do 64 let. Ti podatki namigujejo, da v Sloveniji 

obstaja priložnost za povečanje rasti uporabnikov Facebooka, ko bi slednji postal zanimiv tudi 

za pripadnike starejših generacij. 

 

Glede na spol med slovenskimi uporabniki Facebooka skoraj ni zaznati razlik, saj med njimi 

najdemo 52% moških in 48% žensk. 
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Graf 3.6: Spolna struktura uporabnikov Facebook-a v Sloveniji, maj 2011 

 

Vir: Statistika slovenskih Facebook uporabnikov (Socialbakers.com, 2011). 

 

V povprečju je leta 2010 na Facebook-u vsako sekundo registracijo opravilo skoraj 8 

uporabnikov. Po podatkih iz portala Socialbakers je število uporabnikov Facebook portala v 

svetu preseglo 681 milijonov. V desetih državah, kjer so uporabniki Facebooka najbolj 

številčni, se nahaja 57% vseh uporabnikov Facebooka. Na prvem mestu so ZDA, kjer so 

našteli skoraj 156 milijonov uporabnikov Facebooka, sledijo jim Indonezija (36 604 760), 

Anglija (29 778 160), Turčija (28 420 740) in Indija (25 458 600), idr..  

 

Sodeč po uradnih statistikah omrežja Facebook, do slednjega prek mobilne povezave dostopa 

že več kot 200 milijonov uporabnikov po svetu, pri čemer je povprečni mobilni uporabnik pri 

rabi Facebooka dvakrat bolj aktiven kot povprečni uporabnik, ki za dostop do Facebooka ne 

uporablja mobilnega omrežja. (Socialbakers.com, 2011).  

 

3.6. Vpliv in razširjenost moderne tehnologije med mladostniki 

 

Danes smo priča prvi generaciji v zgodovini  katero lahko poimenujemo tudi vedno povezana 

generacija. Lahko bi rekli, da gresta sprememba tehnologije in sprememba generacij iz roko v 

roki.  Nova  generacija mladostnikov je vstopila v svet digitalne tehnologije in socialnih 
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medijev, njihove mobilne naprave pa so kot nekakšen del oziroma podaljšek telesa v dobrem 

in slabem.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili zanimive podatke iz raziskave, ki jo je izvedlo ameriško 

podjetje Pew Internet research, januarja 2010. V raziskavo z naslovom Portret naslednje 

generacije (Millennials – A portrait of generation next) je bilo vključenih 2020 ameriških 

odraslih, ki so jih razdelili v naslednje generacije milenium (Millennials), generacija X 

(Generation X), »otroški bum« (Baby boomers) generacija in tiha generacija (Silents) ter 

najboljša generacija (Greatest generation). Raziskava je bila uprta predvsem na mladostnike 

oziroma generacijo milenium, stare od 18 do 29 let, teh je bilo kar 820 od vseh anketirancev.  

 

Navedena generacijska imena so delo popularne kulture, nekatera so plod zgodovinskega 

dogodka, druga hitrejših družbenih in demografskih sprememb, tretja pa iz velikega preobrata 

v koledarju. Milenium generacija so ljudje rojeni po letu 1980 in so prva generacija novega 

tisočletja. Generacija X so ljudje rojeni od leta 1965 do rojeni preko leta 1980, pogosto 

označena kot inteligentna, podjetniška  generacija. »Otroški bum« generacija so ljudje rojeni 

po koncu druge svetovne vojne, ime zato generacijo pa izhaja seveda iz demografskih 

sprememb, saj je bila rodnost v obdobju po vojni zelo povečana. Tiha generacija so odrasli 

rojeni med letoma 1928 in 1946, živeli so v času vojne in posledično temu v obdobju depresij. 

In zadnja generacija, imenovana najboljša generacija (Greatest Generation), rojeni pred letom 

1928, ki se je borila in »osvojila« drugo svetovno vojno oziroma rešila svet (zgodovinska 

fraza Ronalda Regana: »saved the world«) in od tu izhaja tudi ime zanjo.   

 

Predmet našega raziskovanja so mladostniki, zato bomo predstavili zanimive podatke o tej 

populaciji iz že zgoraj navedene raziskave. Naj še omenimo, da v tej raziskavi podatki o 

odgovorih anketirancev, ki so odgovorili z ne vem ali pa sploh niso odgovorili na posamezno 

vprašanje niso prikazani.  

 

Več kot osem od deset vprašanih je izjavilo, da praktično spijo z vklopljenimi s svojimi 

mobilnimi telefoni in so vseskozi pripravljeni na morebitni prispeli sms, klic, e-mail, idr.. To 

je kar 57 % vseh anketirancev in 83 % vseh mladostnikov starih od 18 do 29 let ter 68 % ljudi 

iz generacije X, ki so stari od 30 do 45 let. Dve tretjini vprašanih je priznalo, da pišejo kratka 

sporočila tudi med vožnjo z vozilom. Tri četrtine anketiranih mladostnikov oziroma 

generacije milenium ima kreiran tudi svoj profil na enem od socialnih omrežij (Facebook, 
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Twitter, idr.) z omejenim dostopom.  Na svojem profilu je že vsaj eden od petih vprašanih 

objavil svoj lasten video posnetek.  

 

Anketiranci imajo večinoma pozitivno mnenje o moderni tehnologiji, znatna manjšina pa ima 

ob posameznih primerih o tehnologiji negativno mnenje. Na primer 26 % vseh anketirancev, 

od tega 18 % mladostnikov meni, da je moderna tehnologija naredila njihovo življenje bolj 

komplicirano. Kar 64 % vseh anketirancev, od tega 74 % mladostnikov pa meni ravno 

nasprotno in sicer, da jim nova tehnologija lajša življenje.  

 

Zanimivi so tudi podatki o tem, da 39 % vseh anketirancev, od tega 35 % mladostnikov meni, 

da je nova tehnologija ljudi bolj izolirala, kar 50 % vseh anketirancev, od tega 54 % 

mladostnikov pa meni, da jih je nova, moderna tehnologija bolj povezala, tako s prijatelji kot 

z družino. Večina mladostnikov (56 %) meni, da jim moderna tehnologija omogoča bolj 

učinkovito izrabo časa.  

 

Z leti narašča tudi uporaba socialnih omrežij, v primerjavi z letom 2005 je uporaba teh 

omrežji narasla kar za 36 % pri vseh odraslih anketirancih, večji porast, kar 68 % pa beležimo 

pri mladostnikih starih od 18 do 29 let, za 43 % pa je v teh letih narasla uporaba socialnih 

omrežij pri generaciji X. Tako ima po teh podatkih kar 75 % mladostnikov in 50 % 

pripadnikov generacije X kreiran svoj profil na enem od socialnih omrežij (Facebook, 

Twitter, idr.). Mladostniki so zelo aktivni uporabniki socialnih omrežij, saj kar 29 % vseh 

mladostnikov večkrat dnevno pregleduje svoj profil na socialnem omrežju, 26 % pa je tistih, 

ki enkrat dnevno gledajo svoj profil, 20 % jih pregleduje profil na nekaj dni, 25 % pa je tistih, 

ki so aktivirani na svojem profilu enkrat na teden ali manj. Pripadniki generacije X so že manj 

intenzivni uporabniki socialnih profilov v primerjavi z mladostniki oziroma generacijo 

milenium. 19 % je tistih, ki so večkrat dnevno povezani, prav tako je 19 % tistih, ki vsaj 

enkrat dnevno pregledujejo svoj profil, 24 % je tistih, ki pregleduje profil na nekaj dni, 39 % 

pa je tistih, ki svoj profil obiščejo enkrat na teden ali manjkrat.  

 

Ugotovljene so razlike pri uporabi socialnih omrežij pri mladostnikih in sicer so slednje 

razdelili po starostnih skupinah, eno skupino sestavljajo mladostniki stari od 18 do 24 let, 

drugo skupino pa stari od 25 do 29 let. Prvi so bolj intenzivni uporabniki socialnih omrežij 

kot drugi. Socialna omrežja so še posebej popularna pri mladostnicah, ki svoj profil večkrat 

dnevno pregledujejo, kot pa mladostniki.  
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Tudi število uporabnikov mobilnih telefonov je v zadnjih letih naglo naraslo. Iz raziskave 

Portret naslednje generacije je razvidno, da je 86 % anketirancev uporabnikov mobilne 

tehnologije. Kar 94 % pripadnikov generacije milenium in 90 % generacije X ima mobilnik. 

83 % mladostnikov, starih od 18 do 29 let in 68 % starih od 30 do 45 let ima svoj mobilnik na 

oziroma ob postelji med spanjem.  

 

Danes so internetne povezave zelo razširjene, obenem pa nam napredni mobilniki tudi 

omogočajo, da do interneta dostopamo praktično skoraj povsod. Kar 41 % vseh anketirancev 

je povedalo, da do interneta dostopajo izven doma in službe, povežejo se preko brezžične 

povezave s svojim mobilnikom ali prenosnim računalnikom. Med generacijo milenium je 

takšnih, ki uporabljajo internet izven doma in službe kar 62 %, med pripadniki generacije X 

pa 48 %. (Pew Research Center, 2010).  

 

Vse bolj se kaže trend, da mlajše odrasle na področju telefonije, računalništva in zabavne 

elektronike zanimajo predvsem tiste naprave, ki omogočajo večjo mobilnost, še ugotavlja Pew 

Internet v raziskavi, ki so jo izvedli med avgustom in septembrom leta 2010.V to raziskavo je 

bil vključen 3001 anketiranec, ameriški odrasli, stari 18 let in več. Vzporedno pa so izvedli 

tudi 1000 intervjujev preko mobilnih telefonov.  

 

Tabela 3.2: Delež lastnikov posameznih naprav po starosti (ZDA, 2010 v %)  

 

Vir:  Pew Research Center's Internet & American Life Project, 2010. 

 

V starostni skupini od 18 do 34 let si 57 % posameznikov lasti namizni osebni računalnik, 

medtem ko delež lastnikov prenosnih računalnikov znaša 70 %. Generacija od 35 do 46 je še 

vedno bolj naklonjena namiznim računalnikom – te si lasti 69 %, prenosnike pa 61 % 

Američanov omenjene starosti.  

                                Starost

Naprava 18-34 35-46 18+

Mobilni telefon 95 92 85

Namizni računalnik 57 69 59

Prenosni računalnik 70 61 52

iPod, MP3 predvajalnik 74 56 47

Igralna konzola 63 63 42

Elektronski bralnik 5 5 5

Tablični računalnik 5 5 4

nič od naštetega 1 3 9
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Mobilni telefon, ki si ga lasti 85 % anketiranih, je med polnoletnimi Američani vseh starosti 

zdaleč najbolj razširjena naprava. Poleg opravljanja klicev med najpogostejša opravila, 

povezana z mobilno telefonijo, spadata snemanje fotografij (76 %) in pošiljanje tekstovnih 

sporočil (72 %). 

 

Mobilni telefon ima več kot 90 % posameznikov, starih od 18 do 46 let. Izrazitejši upad 

deleža lastnikov te naprave so opazili šele pri starejših, a je delež uporabnikov mobilnih 

telefonov še vedno 68  %, v starosti od 66 do 74 let in 48 % pri starih 75 let ali več. (Zickhur, 

2011) 

 

4. RAZISKOVANJE MLADOSTNIKOV V DANAŠNJI 

TEHNOLOŠKO NAPREDNI DRUŽBI 

 

Tehnološki razvoj je predvsem v zadnjem desetletju ali dveh napredoval do te mere, da se je 

dotaknil prav vseh nas, ne občutijo ga samo v poslovnem svetu, kjer se najprej vpeljal, ampak 

vsa širša javnost, menimo pa, da so zanj zavzeti predvsem mladostniki. Današnji mladostniki 

živijo v obdobju vrhunca razvoja tehnologije in tako je njihova vsakdanjost popolnoma vpeta 

vanjo, zato so nekako tudi najbolj dovzetni zanjo, in zato so tudi glavna ciljna skupina 

podjetij, ki tržijo novo tehnologijo.  

 

Kot smo že uvodoma pojasnili bo naše raziskovanje usmerjeno na mladostnike, ki so 

uporabniki socialnega omrežja Facebook in mobilne tehnologije. Na podlagi internetnega 

vprašalnika bomo raziskovali navade mladostnikov, ki so se glede na preteklost zelo 

spremenile, s tem pa se je podaljšalo tudi obdobje mladostništva. Naš namen je prikazati 

življenje novodobnih mladostnikov, katerih življenje je popolnoma vpeto v moderno 

tehnologijo in brez nje sploh ne znajo več živeti, tako je center dogajanja virtualni svet.  

 

V tem poglavju bomo najprej predstavili naš načrt raziskovanja mladostnikov. Opisali bomo 

izbrani vzorec, opisali sklope vprašalnika in zastavljene hipoteze ter razložili kvantitativno 

metodo anketnega raziskovanja. Na koncu poglavja pa predstavili rezultate ankete na dva 

načina, najprej splošni pregled in nato rezultate raziskovanja dveh skupin anketirancev.  
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4.1.  Načrt raziskovanja vpliva socialnih medijev na mladostnike 

 

Navade mladostnikov bomo raziskali na podlagi kvantitativne analize s pomočjo internetnega 

vprašalnika. Internet nudi veliko orodij za izdelavo spletnih anket. Mi smo izbrali orodje 

Enklik anketa (1ka), ki nastaja v okviru Družboslovne informatike (FDV). (www.1ka.si, 

2011) 

 

Anketni vprašalnik je bil objavljen na različnih aktivnih profilih socialnega omrežja 

Facebook. Vprašalnik je bil aktiven od 18. 5. 2011 do vključno 10. 8. 2011, sestavljen iz 

petintridesetih vprašanj s katerimi bomo potrdili ali ovrgli hipoteze predstavljene v 

nadaljevanju.  

 

Ciljno populacijo raziskave niso sestavljali vsi uporabniki socialnega omrežja Facebook stari 

od 15 do vključno 30 let. Anketirati smo želeli čim več mladostnikov, a smo naleteli na težavi 

in sicer nezmožnost objave ankete na Facebook na način, da je vidna popolnoma vsem 

uporabnikom Facebook-a in pa možnost objave ankete na način, da je vidna vsem 

mladostnikom, to so mladi ljudje stari od 14 do vključno 30 let. Zato smo se odločili za 

neverjetnostno vzorčenje s kvotnim vzorcem. »Osnova neverjetnostnega vzorčenja je, da 

vzorec izberemo po lastni presoji. To delamo takrat, ko enot ne moremo izbrati naključno ali 

pa takrat, ko si (zaradi narave naše raziskave) tega niti ne želimo. Kvotni vzorec je precej 

popularen v tržnem raziskovanju in pri intervjujih in je primeren za velike populacije. Najprej 

določimo skupine, ki jih bomo spraševali, nato število ljudi iz posamezne skupine.« (Lamut in 

Macur, 2012) Vzorčenje je potekalo z objavo ankete na izbranih osebnih profilih socialnega 

omrežja Facebook in na Facebook profilih izbranih izobraževalnih institucij, kot so Fakulteta 

za družbene vede, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za uporabne družbene študije.  

 

Naj ponovno poudarimo, da vzorec ni reprezentativen ampak smo izbrali kvotni vzorec. Na že 

zgoraj opisan nam je uspelo zbrati 156 vzorčnih enot izmed vseh uporabnikov Facebook-a. 

Zaradi tega dejstva je potrebno opozoriti tudi na to, da iz statističnega zornega kota 

preizkušanje domnev v takem primeru ni mogoče. Ugotovitve, ki jih podajamo pri domnevah, 

so torej le pogojno pravilne in jih ne moremo posploševati na celotno populacijo z enako 

gotovostjo, kot to lahko storimo pri reprezentativnih vzorcih. V tem smislu v naše hipoteze 

nismo zajeli domnev o uporabnikih Facebooka v Sloveniji ampak smo se bolj omejili na 

razliko med dvema skupinama uporabnikov facebooka. 

http://www.1ka.si/
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Na naše glavno raziskovalno vprašanje: »Ali se uporabniki mobilnika za namen socialnih 

omrežij razlikujejo od drugih uporabnikov socialnih omrežij, tistih, ki do socialnih omrežij 

dostopajo samo preko računalnika?« bomo odgovorili s preizkušanjem hipotez.  

 

H1: Anketirani mladostniki so zelo intenzivni uporabniki tehnologije (mobilnikov in socialnih 

omrežij) 

 

H2: Anketirancem iz »mobilne« skupine predstavlja mobilnik pomembnejši statusni simbol 

kot tistim iz skupine »internet« 

 

H3: Anketirancem iz takoimenovane mobilne skupine FB uporabnikov predstavlja to socialno 

omrežje bolj pomembno družbano okolje kot tistim iz internetne skupine 

 

4.2. Predstavitev anketnega vprašalnika  

 

Vprašalnik vsebuje petintrideset vprašanj, ki smo jih razdelili v tri sklope. Anketa je 

sestavljena iz dveh tipov vprašanj, večina vprašanj je zaprtega tipa, kjer mora anketiranec 

izbrati eno izmed danih možnostih odgovora, nekaj vprašanj je odprtega tipa, kjer anketiranec 

sam vpiše odgovor na vprašanje. 

 

Prvi sklop sedmih vprašanj se nanaša na socialno omrežje Facebook. Zanimala nas je 

pogostost preverjanja novosti v profilu, število prijateljev in ali gre za prijatelje, ki jih 

anketiranci osebno poznajo. Preverili smo tudi kdo pretežno so ti prijatelji, ali anketiranci 

objavljajo na zidu komentarje, slike, idr.. ter kaj je bilo odločilno za aktivacijo osebnega 

profila na Facebook-u. Že na začetku vprašalnika oziroma z zadnjim vprašanjem prvega 

sklopa smo uporabili tako imenovano izločitveno vprašanje, ki je anketirance razdelilo v dve 

skupini. Prvo skupino sestavljajo tisti, ki do Facebook-a dostopajo tudi s svojim mobilnikom 

(mobilna skupina), drugo skupino pa sestavljajo tisti, ki do Facebook-a dostopajo samo z 

računalnikom (internet skupina). V tem sklopu vprašanj smo želeli v prvi vrsti izvedeti ali so 

naši anketiranci aktivni ali pasivni uporabniki Facebook-a.      

 

Drugi sklop triindvajsetih vprašanj se nanaša na uporabo mobilnika. Poleg znamke in starosti 

ter pogostosti menjave mobilnika nas je zanimalo tudi koliko denarja so anketiranci 
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pripravljeni odšteti za nakup nove naprave. Preverili smo tudi kateri dejavniki so ključni za 

izbiro nakupa novega mobilnika in katere funkcije so najbolj uporabne. Z naprednimi 

mobilniki je danes mogoče dostopati tudi do interneta, zato nas je zanimalo katere vsebine 

največkrat preverjajo. Preverili smo tudi s kom anketiranci največ komunicirajo in kakšna je 

njihova tematika pogovorov. S pogostostjo menjave mobilnika bomo preverili ali predstavlja 

mobilnik pomemben statusni simbol.  

 

Zadnji sklop vprašanj pa se nanaša demografske značilnosti anketirancev (spol, starost, 

izobrazbo, socialni status, tip naselja).  

 

4.3. Metoda spletnega anketiranja  

 

Zgodovina anketnega raziskovanja je kratka, saj so se ankete začele sistematično in množično 

pojavljati šele v 20. stoletju. Resnejše vzorčne ankete so se pojavile šele v 30-ih letih 20. 

stoletja. Pomembni premiki v statistični teoriji in raziskovalni praksi so se zgodili pred 2. 

svetovno vojno, ko so se splošno sprejela načela verjetnostnega vzorčenja in način zbiranja 

anketnih podatkov. 

 

Sam razvoj je šel preko namenov anketnega raziskovanja,  najprej so se izvajali razni vladni 

popisi (državna statistika), pri čemer je šlo za sistematično zbiranje podatkov o celotni 

populaciji s pomočjo standardiziranega vprašalnika, nato so se na prelomu 19. in 20. stoletja 

ankete že uporabljale za razumevanje družbenih problemov, sledilo je preučevanje 

»povprečnega človeka« s strani časopisov, kjer je prevladoval predvsem odnos do aktualnih 

javnomnenjskih vprašanj in volilne napovedi, kasneje pa so se ankete uveljavile tudi za 

preučevanje odnosa do izdelkov in storitev, torej za tržno raziskovanje. 

 

Anketna metodologija je področje, ki se ukvarja s tistimi vidiki anketiranja, ki iščejo načine 

za zbiranje čim bolj kvalitetnih anketnih podatkov ob čim manjši porabi stroškov in drugih 

virov. Anketiranje predstavlja eno osrednjih komponent družboslovne metodologije. V tem 

okviru postaja internet kot raziskovalno orodje vse pomembnejši. Velika večina načel anketne 

metodologije velja tudi za spletno anketiranje, pri tem pa obstajajo tudi določene posebnosti. 

Uporaba spletnih anket v raziskovanju ima številne prednosti tako za raziskovalce kot tudi za 

respondente.  
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Metodološke prednosti so predvsem v hitrosti zbiranja podatkov in v precejšnjih možnostih 

računalniškega zbiranja podatkov, ki omogoča zmanjševanje napak pri vnosu v podatkovno 

bazo, kontrolo odgovorov, dinamično prilagajanje vprašalnika (preskoki, rotacija idr.), 

uporaba večpredstavnosti, preseganje geografskih ovir ipd. 

 

Kljub številnim metodološkim prednostim spletnih anket pa se je potrebno zavedati tudi 

njihovih slabosti, predvsem v smislu napak (napake nepokritja in vzorčenja, neodgovorov in 

merjenja). Naj poudarimo, da se večina teh napak lahko pojavlja v vseh oblikah anketiranja, 

ne le v spletnih anketah. 

 

Pri sklepanju iz rezultatov vzorčne anketne raziskave na ciljno populacijo, so ocenjene 

statistike podvržene različnim anketnim napakam (angl. Survey errors), ki izhajajo iz različnih 

virov: 

 

1. nepokritja (angl. noncoverage): člani ciljne populacije nimajo možnosti, da bi bili izbrani v 

vzorec (npr. nimajo dostopa do interneta, nepopoln vzorčni okvir itd.); 

2. neodgovorov (angl. nonresponse): odgovori tistih, ki niso bili anketirani, so drugačni od 

odgovorov tistih, ki so sodelovali v anketi; 

3. vzorčenja (angl. sampling): ker merjenje ni opravljeno na vseh enotah ciljne populacije; 

4. merjenja (angl. measurement): to je pravzaprav odstopanje odgovorov respondentov od 

njihove resnične vrednosti. Do tega pride zaradi neustrezne operacionalizacije, raznih 

kontekstualnih vplivov itd. 

 

Prve tri napake nastanejo zato, ker nekatere enote niso opazovane, medtem ko do napak 

merjenja pride pri samem opazovanju enot bodisi zaradi anketiranca, merskega instrumenta 

(vprašalnika), načina zbiranja podatkov ali anketarja, če gre za osebno anketiranje. Pri 

anketah na svetovnem spletu, ki so samo ankete, do napak zaradi anketarja ne prihaja.  

 

Naj natančneje opišemo, zakaj pride do posameznih merskih napak. Do napake zaradi 

anketiranca pride, ker različni anketiranci posredujejo podatke z različno stopnjo napake, saj 

imajo pri izpolnjevanju vprašalnika različne kognitivne sposobnosti in/ali motivacije. V tem 

pogledu se anketiranci, ki odgovarjajo na vprašalnik na svetovnem spletu ne razlikujejo 

bistveno od anketirancev pri drugih načinih anketiranja. 
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Do napake merskega instrumenta, v tem primeru vprašalnika, pride, če ima besedilo v 

vprašalniku ali vrstni red vprašanj učinek na kakovost odgovorov anketirancev. Posebno 

pozornost tako posvečamo razumljivosti in enostavnosti vprašalnika ter metodam za 

preprečevanje učinkov zaporedja vprašanj in odgovorov. Z računalniško podprtimi anketami z 

ustreznimi programskimi rešitvami zmanjšujemo neodgovore na posamezna vprašanja, 

nekonsistentne odgovore in napačne odgovore, s čimer povečujemo kakovost podatkov. 

(www.1ka.si, 2008) 

 

4.4.    Uporaba SPSS-a za predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika 

 

Rezultate anketnega vprašalnika bomo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS. Ta 

sodi med najbolj razširjene »statistične« programske pakete v svetu. Namenjen je predvsem 

statistični obdelavi podatkov z osebnimi računalniki. SPSS je sestavljen iz tako imenovanih 

modulov, namenjenih reševanju različnih nalog. Taki moduli so na primer: osnovni, 

profesionalni statistični, itd. Vsak modul vsebuje že pripravljene (pod)programe, napisane v 

programskem jeziku, ki ga za delo z SPSS-om ni treba poznati. Podprogrami oziroma 

programi rešujejo različne naloge po že v naprej določenih oziroma standardnih postopkih. 

Zato nam za reševanje nalog ni treba programirati matematično zahtevnih algoritmov, znanih 

iz statistike. Sestaviti moramo samo navodila za izvajanje (pod)programov. To sprva najlažje 

storimo s pomočjo menijev.  

 

»Osnovne faze reševanja nekega raziskovalnega problema z SPSS-om lahko v grobem 

strnemo v naslednje točke: 

 

 Priprava – opis raziskovalnega problema (vsebina raziskovanja in podatki, ki jih bomo 

analizirali); 

 Klic SPSS-a in prilagoditev začetnih nastavitev; 

 Prenos ali vnost izbranih podatkov v SPSS, pregled podatkov in prilagoditve načinu 

dela ter raziskovalnemu problemu; 

 Izbira enot, spremenljivk in metod za rešitev posameznih nalog (delov raziskovalnega 

problema); 

 Pregled, interpretiranje, urejanje in izpis rezultatov; 

 Zaključek – rešitev raziskovalnega problema« (Kogovšek et all, 2006: 5). 

http://www.1ka.si/
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S pomočjo univariatne analize bomo najprej predstavili porazdelitev vrednosti spremenjivk. 

To bomo storili s podprogramom frequencies. Ta nam izračuna in oblikuje tabelo frekvenc, 

strukturnih odstotkov in njihovo kumulativo ter lahko izriše tudi razne oblike grafičnih 

prikazov frekvenčnih porazdelitev. (Kogovšek et all, 2006: 20) 

 

V nadaljevanju interpretacije rezultatov bomo s pomočjo bivariatnih analiz s preizkušanjem 

hipotez odgovorili na naše raziskovalno vprašanje in sicer ali obstaja razlika med dvema 

skupinama anketirancev. Bivariatne metode so  namenjene preučevanju povezanosti med 

dvema spremenljivkama. Z njimi tako preučujemo ali obstaja povezanost na vzorcu, ali na 

vzorcu razkrito povezanost lahko posplošimo na populacijo (vzorec mora biti verjetnostni) in 

kakšna je povezanost (kako spremenljivki vplivata druga na drugo in kako močan je vpliv). 

Teste povezanosti bomo izvedli s pomočjo podprograma Independent  -  samples T- test oz. t-

testom in Chi-Square Tests oz. hi-kvadrat test, za dva neodvisna vzorca. (Kogovšek et all, 

2006: 32)  

 

T- test za dva neodvisna vzorca (Two Independent Samples T Test) 

 

T – test uporabimo takrat kadar želimo primerjati povprečje dveh neodvisnih skupin, ki jih je 

smiselno med seboj primerjati. Pogoj za uporabo t-testa je, da zadostimo pogojema, ki nam 

omogočata smiselno primerjavo in sicer, da imamo eno neodvisno spremenljivko z dvema 

ločenima skupinama (en sam dejavnik z dvema vrednostima) in eno odvisno spremenljivko 

(številska, vsaj intervalna in normalno porazdeljena).  

 

Kot smo že navedli bomo v naši raziskovalni nalogi respondente razdelili v dve skupini in 

poskušali ugotoviti ali se ti skupini anketirancev med seboj razlikujeta (mobilna skupina in 

internet skupina)  oziroma preverili ali so razlike med skupinama statistično značilne, to je 

kakšna je verjetnost, da med respondenti, iz katerih smo izbrali vzorca, obstaja razlika. 

(povzeto po Norušis, 2006) 

 

S T-testom bomo preverili ali je povprečna vrednost iste spremenljivke v eni skupini enot 

različna od povprečne vrednosti v drugi skupini enot. Pri t-testu za neodvisna vzorca ločimo 

dva načina primerjav med skupinama: če sta varianci obeh skupin enaki in če je varianca v eni 

skupini različna od variance v drugi skupini. Na podlagi pregleda rezultatov (Sig. 2 – tailed) 

se moramo odločiti katera od možnosti je pravilna: 
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 V primeru, da je signifikanca F manjša od 0,05 (Sig. 2 – tailed) ničelno domnevo 

zavrnemo in sklenemo, da sta varianci v skupinah različni. V drugem delu tabele tako 

gledamo drugo vrstico (Equal variances not assumed).  

 V primeru, da je signifikanca F večja od 0,05 (Sig. 2 – tailed) ničelno domnevo 

sprejmemo in sklenemo, da sta varianci v skupinah enaki. V drugem delu tabele tako 

gledamo prvo vrstico (Equal variances assumed). (Kogovšek et all, 2006) 

 

Test povezanosti dveh spremenljivk razberemo iz vrednosti statistike t in njene stopnje 

značilnosti. Tako v nadaljevanju tabele (Levene`s test for Equality of Variances) preverimo 

ali sta varianci v obeh skupianh enaki. V primeru, da je opazovana signifikanca (v stolpcu 

imenovanem Sig. pod Levene`s test) manjša (Sig ≤ 0,05) ničelno domnevo zavrnemo in 

sklenemo, da sta povprečji odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji različni 

(spremenljivki sta statistično značilno povezani). V primeru, da je opazovana signifikanca (v 

stolpcu imenovanem Sig. pod Levene`s test) večja (Sig  ≥ 0,05) ničelno domnevo sprejmemo 

in sklenemo, da sta povprečji odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji enaki 

(spremenljivki nista statistično značilno povezani). (povzeto po Norušis, 2006) 

 

Hi-kvadrat test 

 

Ta test uporabimo takrat, kadar ugotavljamo ali obstaja povezanost med dvema nominalnima 

(dve vrednosti sta enaki ali različni, npr. spol) spremenljivkama ali pa med nominalno in 

ordinalno (dve vrednosti sta lahko enaki ali pa je ena večja, druga manjša) spremenljivko.  

Pri hi – kvadrat testu moramo najprej upoštevati pravilo pri katerem se zahteva minimalno 

pričakovano frekvenco, to je vrednost večjo kot 5 (minimalna pričakovana vrednost je 5,05). 

V primeru, da več kot 20 % vrednosti v rezultatih doseže vrednost manj kot 5 je potrebno 

kombinirati smiselne kategorije, tako, da dosežejo pričakovane vrednosti več kot 5, v 

nasprotnem nadaljnja interpretacija ni smiselna. V nadaljevanju interpretacije moramo 

ugotoviti ali je povezanost statistično značilna, zato pogledamo stopnjo opazovane značilnosti 

oziroma signifikanco (v stolpcu Asymp. Sig. 2 – sided) v prvi vrstici, Pearsonov koeficient 

(Pearson Chi-  Square). V primeru, da je signifikanca manjša (Sig ≤ 0,05) ničelno domnevo 

zavrnemo in sklenemo, da ni statistično značilne povezanosti med opazovanima skupinama. V 

primeru, da je signifikanca večja (Sig  ≥ 0,05) ničelno domnevo sprejmemo in sklenemo, da 

obstajajo statistično značilne povezanosti med opazovanima skupinama. (povzeto po Norušis, 

2006) 
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V nadaljevanju interpretacije ugotavljamo tudi moči povezanosti, v ta namen izračunamo 

koeficiente asociacije (tabela Symmetric Measures). Za interpretacijo uporabimo Cramerjev 

koeficient (Cramer`s V), ki je omejen med 0 in 1, ter lahko doseže svojo maksimalno vrednost 

1 ne glede na velikost vzorca. Pri vrednosti 0,1 se kaže šibka povezanost, pri 0,3 pa že lahko 

interpretiramo, da je povezanost močna. S Cramarjevim koeficientom ugotavljamo kolikšna je 

intenziteta med opazovanima spremenljivkama. 

 

4.5.  Predstavitev rezultatov anketnih vprašanj 

 

Na anketo je odgovorilo 69,3 % žensk in 30,7 % moških (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 

7.41). Socialno omrežje Facebook je danes zelo razširjeno. To lahko potrdimo z rezultati naše 

ankete, saj kar dobra polovica anketirancev večkrat dnevno preverjajo novosti v svojem 

profilu, 17,7 % pa je takih, ki svoj Facebook profil obiščejo vsaj enkrat na dan. 5 % pa je 

tistih, ki novosti na Facebook profilu preverjajo enkrat mesečno (glej prilogo 1: Sumarnik, 

tabelo 7.11).  

 

Tudi število prijateljev ni zanemarljivo majhno in več kot polovica vseh anketirancev svoje 

virtualne prijatelje osebno pozna, malce manj kot polovica pa svojih Facebook prijateljev 

osebno sploh ne pozna. Dobra tretjina anketiranih oz. 31,58 % ima na svojem profilu med 101 

in 300 prijateljev, nekoliko manj 29,24% ima do 100 prijateljev, slaba petina (19,88 %) 

anketiranih ima na Facebook-u med 301-500 prijateljev, nekaj manj kot 10% ima med 501-

700 prijateljev, 4,10 % ima prijatelje med 701 do 1000, nad 1000 prijateljev na svojem profilu 

jih ima 2,92 %, medtem ko jih sploh ne ve koliko prijateljev je na njegovem profilu oziroma 

jih sploh nima, pa se je izreklo 1,17 % vseh anketiranih (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 

7.12). Največji delež virtualnih prijateljev predstavljajo prijatelji iz realnega sveta, takoj za 

njimi pa so sedanji in bivši sošolci in sošolke, nato sledijo sodelavci in sodelavke (glej prilogo 

1: Sumarnik, tabelo 7.14).  

 

Pripadniki socialnega omrežja so na svojih portalih zelo aktivni, skoraj 76 % anketirancev na 

svojem ali prijateljevem zidu objavlja fotografije, izraža svoja mnenja in komentarje (glej 

prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.15).  

 

Zanimalo nas je zakaj se ljudje odločijo za kreiranje osebnega profila na socialnem omrežju. 
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Najbolj pogosta odločitev za aktivacijo profila na Facebook-u je možnost, da poiščemo svoje 

bivše sošolce, znance in prijatelje. 18,5 % anketirancev zatrjuje, da odkar imajo Facebook jim 

ni nikoli dolgčas. 17,8 % anketirancev pa si je Facebook profil oblikovalo zato, ker ga imajo 

vsi prijatelji oziroma 17,2 % anketirancem se je to zdelo zanimivo. 15,9 % anketirancev si je 

oblikovalo profil zato, ker je v njihovi družbi to zelo pomembno, saj sledijo toku dnevnega 

dogajanja (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.16).  

 

Najbolj popularna znamka mobilnika med anketiranci je Nokia (glej prilogo 1: Sumarnik, 

tabelo 7.18). Sledijo pa ji mobilniki znamke Samsung, Sony Ericsson, LG, Blackbary, idr.. 

Več kot tretjina anketirancev ima skoraj nov mobilnik, slaba tretjina pa ima mobilnik star 

približno eno leto, ti rezultati nakazujejo na zelo pogosto menjavo mobilnikov med 

uporabniki te moderne tehnologije. Skoraj polovica anketirancev namreč zamenja svoj 

mobilnik v približno dveh letih (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.19 in 7.20). Zanimalo nas 

je tudi koliko na odločitev nakupa novega mobilnika vplivajo različni dejavniki. 

Ugotavljamo, da so najbolj pomembne funkcije, ki jih ponuja mobilnik (65,2 %), zatem pa je 

najpomembnejša cena, zanemarljivo pa tudi ni dejstvo, da je pomemben tudi ugled znamke 

mobilnika. Najmanj pa pri odločitvi nakupa novega mobilnika lahko vplivajo starši (glej 

prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.22).  

 

Več kot polovica anketirancev (61,5 %) jih do svojega profila na Facebook-u dostopa tudi 

preko mobilnika. Iz tega lahko sklepamo, da danes med uporabniki mobilne telefonije 

prevladujejo napredni mobilniki. 39,1 % anketirancev pa do profila dostopa samo preko 

računalnika (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.17). Uporabne pa so seveda tudi druge 

storitve, ki jih ponujajo mobilniki, prevladuje seveda možnost klepetanja (68,4 %), sledijo jim 

uporaba SMS in MMS. Najmanj uporabna funkcija telefona pa se anketirancem zdi snemanje 

kratkih filmov (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.24).  

 

Širi se tudi brskanje po internetu z mobilnikom. Največ jih do interneta dostopa preko 

omrežja mobilnega operaterja ali od doma preko brezžične povezave wireles (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 7.25). Pregled dogajanja na Facebook-u zelo pogosto preverja 22,1 % 

anketirancev, 25,3 % anketirancev tudi zelo pogosto preverja elektronsko pošto in slednjo tudi 

pošilja. Najmanj pogosto pa anketiranci s svojim mobilnikom preverjajo gospodarske in 

politične novice ter pregled kino in gledališkega sporeda (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 

7.26).  
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Uporaba mobilnika je med anketiranci zelo razširjena. Lahko bi rekli, da govorimo o zelo 

aktivnih uporabnikih mobilne tehnologije, saj ima kar 90,3 % anketirancev svoj mobilnik 

vedno in povsod s seboj (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.27). 85, 1 % anketirancev pa 

upošteva navodila prepovedane uporabe mobilnika na določenih javnih mestih in slednjega 

izklopi oziroma vklopi funkcijo tiho delovanje (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.28).  

 

Kar 42,2 %  anketirancev zelo pogosto oziroma največ komunicira s svojim fantom oziroma 

dekletom oziroma s prijatelji (41,6 %). 14,3 % anketirancev pa zelo pogosto tudi komunicira s 

starši. Uporaba SMS in MMS storitev pa najbolj prevladuje med prijatelji in malo manj med 

življenjskimi partnerji (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.33).  

 

Skoraj 70 % anketirancev dosegljivost mobilnika ne moti in več kot polovico anketirancev 

svojega mobilnika sploh ne izklopi kadar si zaželi mir (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.35 

in 7.36). Več kot polovica jih je tudi dosegljiva v času dopusta (glej prilogo 1: Sumarnik, 

tabelo 7.37). Na podlagi teh rezultatov lahko zatrjujemo, da je mobilna telefonija osvojila 

ljudi. Malenkost več kot polovica anketirancev tudi meni, da je zaradi uporabe mobilnikov 

tudi manj osebnih srečanj (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.38).  

 

Naj omenimo še, da je najbolj pogosta tematika pogovorov z mobilniki klepetanje s prijatelji 

kar tako in pa klepetanje s fantom oziroma dekletom kar tako (glej prilogo 1: Sumarnik, 

tabelo 7.40).  

 

4.6.   Razlika med dvema skupinama mladostnikov uporabnikov socialnega 

omrežja Facebook 

 

V tem delu raziskovanja prilagamo tabele v katerih bomo iskali razlike med eno in drugo 

skupino anketirancev s pomočjo hipotez oziroma domnev, ki jih bomo sprejeli ali zavrnili, z 

uporabo T-testa in hi-kvadrat testa v SPSS-u. 

 

V obstoječih raziskavah in literaturah ni mogoče najti enotno določene meje obdobja 

mladostništva. V naši nalogi smo določili mejo mladostništva, ki jo predstavljajo anketiranci 

stari od 14 do vključno 30 let. Zato smo v bazo podatkov v SPSS-u vnesli filter, ki nam 
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omogoča izločitev vseh rezultatov, ki ne ustrezajo vzorcu. Povprečna starost mladostnika v 

proučevanima skupinama je 21 let.  

 

Na vprašanja oziroma trditve, ki jih predstavljamo v nadaljevanju je odgovorilo skupaj 111 

mladostnikov. Razdelili smo jih v dve skupini in sicer prvo skupino predstavlja 73 

anketirancev, ki dostopajo do Facebook profila tudi preko mobilnika, skupino smo 

poimenovali mobilna skupina. Drugo skupino mladostnikov predstavlja 38 anketirancev, ki 

do Facebook profila dostopajo samo preko računalnika, poimenovali smo jo internet skupina. 

 

Tabela 4.3: Razlogi za aktivacijo osebnega profila na Facebook-u glede na to, ali respondent 

dostopa do profila tudi preko mobilnika 

 

Pri tem vprašanju je odgovor 1 pomenil sploh ne velja odgovor 5 pa povsem velja. V 

splošnem sta najpomembnejša dejavnika za aktivacijo Facebook profila iskanje bivših 

prijateljev, znancev in sošolcev ter zanimivost facebooka kot takšnega. Statistične razlike med 

skupino, imenovano mobilna skupina in internet skupina uporabnikov Facebook-a so se 

izkazale pri dveh trditvah in sicer, da so anketiranci na ta način poiskali bivše sošolce, znance 

in prijatelje ter da je v njihovi družbi zelo pomembno imeti Facebook profil, saj lahko le na ta 

način sledijo toku dnevnega dogajanja.  

 

 

Do FB 

dostopam tudi 

preko 

mobilnika 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Sig.  

(2-

tailed) 

t 

imeti Facebook profil je 

moderno in si "out", če ga 

nimaš 

da 73 2,97 1,414 ,165 
,192 1,314 

ne 38 2,61 1,366 ,222 

odkar imam Facebook profil mi 

ni nikoli dolgčas 

da 73 2,88 1,581 ,185 
,390 ,864 

ne 38 2,61 1,552 ,252 

vsi moji prijatelji imajo 

Facebook profil 

da 73 3,32 1,268 ,148 
,379 ,884 

ne 38 3,08 1,459 ,237 

na ta način sem poiskal/a bivše 

sošolce, znance, prijatelje 

da 73 4,08 ,682 ,080 
,008 2,760 

ne 38 3,45 1,329 ,216 

na ta način bom/ sem našel/a 

intimnega partner/ko 

da 73 1,71 1,020 ,119 
,100 1,660 

ne 38 1,42 ,793 ,129 

zdelo se mi je zanimivo 
da 73 4,00 ,726 ,085 

,146 1,476 
ne 38 3,68 1,210 ,196 

imeti Facebook profil v moji 

družbi je zelo pomembno, saj 

sledimo toku dnevnega 

dogajanja 

da 73 3,55 1,259 ,147 

,018 2,407 
ne 38 2,92 1,383 ,224 



45 
 

Tabela 4.4: Različni dejavniki, ki vplivajo na nakup novega mobilnika, glede na respondente, 

ki dostopajo do Facebook-a tudi preko mobilnika in tisteih, ki dostopajo samo preko 

računalnika 

  

Do FB 

dostopam 

tudi preko 

mobilnika 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Sig. 
t 

(2-tailed) 

ugled blagovne znamke 
da 73 3,95 1,026 0,12 

0,026 2,288 
ne 38 3,39 1,285 0,208 

cena mobilnika 
da 73 4,25 0,662 0,077 

0,214 1,251 
ne 38 4,05 0,957 0,155 

mnenje tvojega fanta/dekleta 

oz. partnerja/partnerice 

da 73 2,77 1,231 0,144 
0,274 1,1 

ne 38 2,5 1,18 0,191 

mnenje staršev 
da 73 2,41 1,188 0,139 

0,718 -0,362 
ne 38 2,5 1,31 0,213 

oglasi, reklame za mobilnik 
da 73 3 1,225 0,143 

0,743 0,329 
ne 38 2,92 1,148 0,186 

modnost, modernost 
da 73 3,77 1,137 0,133 

0,425 0,801 
ne 38 3,58 1,244 0,202 

funkcije mobilnika 
da 73 4,73 0,479 0,056 

0,348 0,942 
ne 38 4,63 0,541 0,088 

 

Pri tem vprašanju je odgovor 1 pomenil, da trditev sploh ne vpliva na odločitev o nakupu 

novega mobilnika, odgovor 5 pa, da odločilno, zelo močno vpliva na odločitev o nakupu 

novega mobilnika. Ključni motiv za nakup novega mobilnika so njegove funkcije in cena. 

Pomembni so še ugled blagovne znamke in modernost, modnost. Statistične razlike med eno 

in drugo skupino obstajajo pri eni sami trditvi, ki vpliva na nakup novega mobilnika – ugled 

blagovne znamke. Pri ostalih trditvah ni moč zaznati povezanosti med eno in drugo skupino 

anketirancev.  
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Tabela 4.5: Najbolj pogosto uporabljene funkcije mobilnika, glede na respondente, ki do 

Facebook-a dostopajo tudi preko mobilnika in tistih, ki dostopajo samo preko računalnika 

 

  

Do FB 

dostopam tudi 

preko 

mobilnika 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Sig. 
t 

(2-tailed) 

pogovori 
da 73 4,52 0,818 0,096 

0,97 -0,038 
ne 38 4,53 0,647 0,105 

SMS in MMS 
da 73 4,55 0,578 0,068 

0,007 2,746 
ne 38 4,18 0,801 0,13 

fotografiranje 
da 73 3,68 0,97 0,114 

0,494 0,687 
ne 38 3,55 0,95 0,154 

snemanje kratkih 

filmov 

da 73 2,18 0,872 0,102 
0,69 0,4 

ne 38 2,11 0,981 0,159 

 

 

Pri tem vprašanju je odgovor 1 pomenil, da te funkcije mobilnika niso nikoli uporabljene 

odgovor 5 pa, da so te funkcije na mobilniku nepogrešljive in uporabljene večkrat na dan. 

Statistično pomembne razlike so nastale med eno in drugo skupino samo pri trditvi o najbolj 

pogosti uporabljeni funkciji SMS in MMS. Tej trditvi so bolj naklonjeni anketiranci iz 

mobilne skupine, se pravi tisti, ki do Facebook-a dostopajo tudi preko mobilnika.  
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Tabela 4.6: Najbolj obiskane vsebine na internetu z uporabo mobilnika, glede na respondente, 

ki do svojega profila na Facebook-u dostopajo tudi preko mobilnika 

 

  
Do FB dostopam 

tudi preko mobilnika 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Sig. 
t 

(2-tailed) 

pregled dogajanja na 

Facebook-u 

da 73 4,07 0,991 0,116 
0,000 7,605 

ne 38 2,05 1,469 0,238 

pregled vremenske 

napovedi 

da 73 2,16 1,08 0,126 
0,052 1,962 

ne 38 1,74 1,107 0,18 

igranje igric na 

internetu 

da 73 1,78 1,133 0,133 
0,886 -0,143 

ne 38 1,82 1,373 0,223 

pregled zabavnih 

vsebin iz filmskega 

in glasbenega sveta 

da 73 1,99 1,208 0,141 
0,423 0,804 

ne 38 1,79 1,255 0,204 

pregled gospodarskih 

in političnih novic 

da 73 1,75 1,011 0,118 
0,161 1,411 

ne 38 1,47 0,951 0,154 

pregled kino, 

gledališkega sporeda 

da 73 2,1 1,132 0,133 
0,189 1,321 

ne 38 1,79 1,212 0,197 

nakup raznih 

vstopnic 

da 73 1,68 0,956 0,112 
0,059 1,914 

ne 38 1,37 0,751 0,122 

pregledovanje 

elektronske pošte in 

pošiljanje le-te 

da 73 3,34 1,465 0,171 
0,002 3,131 

ne 38 2,39 1,603 0,26 

 

Pri tem vprašanju je odgovor 1 pomenil nikoli odgovor 5 pa večkrat na dan. Statistično 

pomembno razliko ugotavljamo pri uporabi mobilnika za pregledovanje novosti na Facebook-

u. Tej trditvi so na lestvici od 1 do 5 v veliki meri bolj naklonjeni anketiranci iz mobilne 

skupine uporabnikov Facebook-a. Prav tako so anketiranci iz mobilne skupine na lestvici od 1 

do 5 bolj naklonjeni k trditvi o uporabi storitve elektronske pošte na mobilnikih. Zaznali pa 

smo tudi statistične razlike med skupinama, ki svoj mobilnik uporabljajo za namene 

elektronske pošte. Iz tega lahko sklepamo, da imajo anketiranci iz mobilne skupine pretežno 

tudi bolj napredne mobilnike, kot tisti, iz druge, internet skupine, ki do Facebook-a dostopajo 

samo preko računalnika.  
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Tabela 4.7: Med kom poteka največ komunikacije z mobilnikom, glede na anketirance iz prve 

in druge skupine (tisti, ki do FB dostopajo tudi z mobilnikom in samo preko računalnik) 

 

 

Pri tem vprašanju je odgovor 1 pomenil nikoli odgovor 5 pa večkrat na dan. Pri preučevanju s 

kom največ komunicirajo anketiranci iz ene in druge skupine nismo zaznali statistično 

značilnih razlik.  

 

Tabela 4.8: Komunikacija z uporabo storitev SMS in MMS sporočil glede na to, ali 

respondent dostopa do profila Facebook tudi preko mobilnika 

 

 

  

Do FB 

dostopam tudi 

preko 

mobilnika N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Sig.  

(2-tailed) t 

fantom/dekletom da 73 3,67 1,582 ,185 
,102 1,647 

ne 38 3,13 1,742 ,283 

prijateljem/ico da 73 4,38 ,615 ,072 
,147 1,474 

ne 38 4,08 1,194 ,194 

starši da 73 3,37 ,921 ,108 
,479 -,770 

ne 38 3,53 1,179 ,191 

starimi starši da 73 1,89 ,875 ,102 
,903 ,123 

ne 38 1,87 ,935 ,152 

poslovnimi partnerji da 73 1,85 1,244 ,146 
,977 ,028 

ne 38 1,84 1,305 ,212 

sodelavci/sodelavkami da 73 2,26 1,214 ,142 
,747 -,323 

ne 38 2,34 1,361 ,221 

  

Do FB 

dostopam tudi 

preko 

mobilnika N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Sig.  

(2-tailed) t 

fantom/dekletom da 73 3,74 1,564 ,183 
,043 2,051 

ne 38 3,08 1,699 ,276 

prijateljem/ico da 73 4,41 ,684 ,080 
,054 1,973 

ne 38 4,00 1,185 ,192 

starši da 73 2,64 1,032 ,121 
,947 -,067 

ne 38 2,66 1,097 ,178 

starimi starši da 73 1,33 ,746 ,087 
,929 -,089 

ne 38 1,34 ,745 ,121 

poslovnimi partnerji da 73 1,42 ,956 ,112 
,986 ,018 

ne 38 1,42 1,056 ,171 

sodelavci/sodelavkami da 73 1,71 ,979 ,115 
,507 -,668 

ne 38 1,87 1,256 ,204 

sošolkami/sošolci da 73 3,37 1,328 ,155 
,043 2,051 

ne 38 2,82 1,392 ,226 
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Pri tem vprašanju je odgovor 1 pomenil nikoli, kar pomeni, da respondent nikoli ne 

komunicira na naveden način z izbranimi osebami, odgovor 5 pa pomeni večkrat na dan, kar 

pomeni, da respondent na naveden način komunikacije komunicira večkrat dnevno.  

 

Tabela 4.8 prikazuje uporabo SMS in MMS sporočil med eno in drugo skupino in 

ugotavljamo, da obstajajo določene statistične razlike. In pri sicer komunikaciji z uporabo 

SMS in MMS s fantom ali dekletom obstajajo statistično značilne razlike med skupinama. 

Anketiranci skupine mobilni uporabniki FB so bolj naklonjeni trditvi in tako lahko sklenemo, 

da komunikacija med intimnimi partnerji poteka na ta način pogosteje, kot pri tistih iz skupine 

internet uporabniki FB. Statistično značilne razlike obstajajo med eno in drugo skupino tudi 

pri komunikaciji s sošolkami in sošolci na podlagi SMS in MMS.  
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Tabela 4.9: Najpogostejša tema pogovorov preko mobilnika, glede na to, ali respondent 

dostopa do profila tudi preko mobilnika ali samo preko računalnika 

 

 

Pri tem vprašanju je odgovor 1 pomenil nikoli 5 pa večkrat na dan. Pri tematiki pogovorov 

obstajajo statistične razlike med skupinama pri nekaterih trditvah. Pomembne statistične 

razlike med skupino, ki do Facebook-a dostopa tudi preko mobilnika in tisto, ki dostopa samo 

preko računalnika ugotavljamo razlike pri pogovorih s katerimi anketiranci rešujejo in 

razglabljajo o osebnih težavah s starši in z intimnim partnerjem. Statistične razlike med 

skupinama zaznavamo tudi pri trditvi, da je uporaba mobilnika namenjena predvsem za 

pogovore s sošolci in sošolkami.  

  Do FB dostopam 

tudi preko 

mobilnika N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Sig.  

(2-tailed) t 

reševanje konflikta s 

fantom/dekletom 

da 73 2,22 1,083 ,127 

,091 1,703 
ne 38 1,84 1,151 ,187 

reševanje konflikta s starši da 73 2,21 ,985 ,115 

,354 ,931 
ne 38 2,03 ,915 ,148 

klepetanje s fantom/dekletom kar 

tako 

da 73 3,58 1,462 ,171 

,058 1,915 
ne 38 3,00 1,577 ,256 

klepetanje s starši kar tako da 73 2,58 1,279 ,150 

,364 -,912 
ne 38 2,82 1,392 ,226 

pogovori o poslovnih zadevah s 

poslovnimi partnerji 

da 73 1,88 1,224 ,143 

,974 ,033 
ne 38 1,87 1,298 ,211 

reševanje in razglablanje o osebnih 

težavah s prijateljem/ico 

da 73 3,41 1,128 ,132 

,407 ,832 
ne 38 3,21 1,339 ,217 

reševanje in razglabljanje o osebnih 

težavah s starši 

da 73 2,12 1,027 ,120 

,008 2,691 
ne 38 1,61 ,823 ,134 

reševanje in razglabljanje o osebnih 

težavah s fantom/dekletom 

da 73 2,55 1,236 ,145 

,019 2,377 
ne 38 1,97 1,150 ,187 

pogovori o službenih zadevah s 

sodelavci 

da 73 1,97 1,130 ,132 

,996 -,005 
ne 38 1,97 1,262 ,205 

pogovori o šoli s sošolci/sošolkami da 73 3,22 1,250 ,146 

,022 2,327 
ne 38 2,61 1,443 ,234 

reševanje šolskih nalog da 73 2,92 1,561 ,183 

,185 1,335 
ne 38 2,50 1,573 ,255 

klepetanje s prijatelji kar tako da 73 4,00 1,130 ,132 

,146 1,465 
ne 38 3,66 1,236 ,201 



51 
 

Tabela 4.10: Pogostost preverjanja novosti na Facebook profilu, glede na to, ali respondent 

dostopa do profila Facebook preko mobilnika ali samo preko računalnika 

 

Count 

  

Do FB dostopam tudi preko 

mobilnika 

Total da ne 

Oceni pogostost preverjanja novosti v 

svojem profilu FB 

večkrat dnevno 43 17 60 

enkrat na dan 12 8 20 

večkrat tedensko 7 5 12 

enkrat na teden 5 4 9 

enkrat mesečno 2 3 5 

samo ob vikendih 4 1 5 

Total 73 38 111 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,859 5 ,570 

Likelihood Ratio 3,803 5 ,578 

Linear-by-Linear Association 1,004 1 ,316 

N of Valid Cases 111     

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,71. 

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,186 ,570 

Cramer's V ,186 ,570 

N of Valid Cases 111 
  

 

 

Na podlagi hi-kvadrat testa ugotavljamo, da pri pogostosti preverjanja ni zaznati statistično 

značilnih razlik med skupino, ki do Facebook-a dostopa tudi preko mobilnika in skupino, ki 

do Facebook-a dostopa samo preko računalnika. Ugotavljamo, da so med skupinama majhne 

razlike.  
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4.7. Preverjanje hipotez 

 

Vseh vzorcev skupaj je bilo skupaj 156, a ker je naša raziskava osredotočena na mladostnike, 

smo vzorce vseh respondentov, ki so bili stari 31 let in več izključili iz analize. Tako naš 

kvotni vzorec zajema 111 respondentov mladostnikov. V proces analize smo tako vnesli le 

mladostnike, to so po prevladujoči definiciji mladi ljudje stari od 14 do vključno 30 let.  

 

Na podlagi ankete smo želeli odgovoriti na glavno raziskovalno vprašanje: »Ali se uporabniki 

mobilnika za namen socialnih omrežij razlikujejo od drugih uporabnikov socialnih omrežij, 

tistih, ki do socialnih omrežij dostopajo samo preko računalnika?« in ugotoviti ali so 

respondenti zelo intenzivna skupina uporabnikov tehnologije, predvsem uporabniki 

socialnega omrežja Facebook in mobilnikov, zato smo pridobljene podatke analizirali z 

uporabo statističnega programa SPSS na podlagi katerih smo lahko zavrnili ali sprejeli 

hipoteze.  

 

H1: Anketirani mladostniki so zelo intenzivni uporabniki tehnologije (mobilnikov in 

socialnih omrežij) 

 

Število uporabnikov IKT iz dneva v dan narašča in tudi rezultati naše ankete nakazujejo  

intenzivnost uporabe socialnega omrežja Facebook in mobilnika.  

 

Več kot polovica anketiranih mladostnikov večkrat dnevno preverja oziroma spremlja 

dogajanje na svojem FB profilu (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.41). 75,8 % respondentov 

na svojem ali prijateljevem profilu tudi objavlja komentarje, slike ipd. (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 7.15). Število prijateljev tudi ni zanemarljivo majhno (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 7.12), če ta podatek primerjamo to s številom prijateljev v realnem svetu.     

 

Več kot 90 % anketirancev ima svoj mobilnik vedno in povsod s seboj (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 7.27) in več kot polovica anketirancev svojega mobilnika nikoli ne izklopi 

(glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.36) ter so tudi v času dopusta vedno dosegljivi (glej 

prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.37). Respondenti mobilnik ne uporabljajo samo za namen 

komuniciranja ampak tudi za dostop do interneta, najpogosteje za pregled dogajanja na 

Facebook-u in pa za pregledovanje elektronske pošte (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.26). 
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Ugotavljamo tudi, da respondenti razpolagajo s precej novimi mobilniki, saj več kot 63 % 

anketirancev nima mobilnika starejšega več kot 1 leto (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 7.26).  

 

Iz navedenih podatkov lahko sklepamo, da so anketirani mladostniki zelo intenzivni 

uporabniki socialnega omrežja in mobilnikov, zato zastavljeno hipotezo sprejmemo.  

 

H2: Anketirancem iz »mobilne« skupine predstavlja mobilnik pomembnejši statusni 

simbol kot tistim iz skupine »internet« 

 

Mobilnemu delu skupine respondentov je bolj kot drugi, internet skupini, pomemben ugled 

blagovne znamke mobilnika (glej tabelo 4.4). Iz tega podatka lahko sklepamo, da za mobilno 

skupino bolj velja, da jim mobilnik predstavlja pomembnejši statusni simbol in lahko 

zastavljeno hipotezo potrdimo. Naj še omenimo, da več kot 60 % (glej prilogo 1: Sumarnik, 

tabelo 7.19) vseh anketiranih mladostnikov nima mobilnika starega več kot eno leto.  

 

H3: Anketirancem iz takoimenovane mobilne skupine FB uporabnikov predstavlja to 

socialno omrežje bolj pomembno družbano okolje kot tistim iz internetne skupine 

 

Hipotezo lahko potrdimo, na podlagi podatka, da za mobilno skupino anketiranih 

mladostnikov bolj kot za drugo skupino velja, da je v njihovi družbi zelo pomembno imeti 

Facebook profil (glej tabelo 4.3). Iz tega rezultata lahko tudi sklepamo, da je ta del 

anketirancev tudi aktivnejši na tem socialnem omrežju, saj le na ta način lahko sledijo toku 

dnevnega dogajanja, kar pomeni, da je za ta del anketirancev to socialno omrežje zelo in bolj 

pomembno družabno okolje kot tistim iz druge skupine – internet skupine.  

 

5. SKLEPNE MISLI 

 

Raziskovanja mladostnikov smo le lotili na dva načina. V prvem delu naloge smo predstavili 

splošne definicije, ki pomembno prispevajo k razumevanju mladostnikov v današnjem času in 

predstavili rezultate obstoječih raziskav. V drugem delu pa smo izvedli lastno kvantitativno 

analizo. 
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Skozi nalogo ugotavljamo, da je mladost zelo pomembno obdobje posameznika in predvsem 

del življenjskega obdobja v katerem se oblikujejo različne identitete. Zelo pomemben je 

podatek, da se obdobje mladostništva danes vse bolj podaljšuje, vzroke zato najdemo 

predvsem v podaljšanem času izobraževanja na eni strani in slabo ponudbo na trgu dela na 

drugi strani.  

 

V teoretičnem delu naloge ugotavljamo, da je razvoj tehnologije vnesel nove načina 

komuniciranja, ki nadomeščajo tradicionalno komunikacijo iz oči v oči. Prav zaradi 

drugačnega načina komuniciranja, ki izključuje pomembno tradicionalno komunikacijo, so se 

v prvih raziskavah o tehnologiji v devetdesetih letih pojavila predvsem negativna mnenja. 

Tehnologija je sprožila zaskrbljenost glede vdora tehnologij v medosebno komunikacijo, saj 

je ta novi pojav onemogočil pomembnost stika iz oči v oči, ki naj bi bil podlaga vsemu 

komuniciranju.  

 

Mnenja o vstopu tehnologije v naš vsakdanjik bodo najbrž vedno deljena, čeprav so rezultati 

najnovejših raziskav zelo pozitivni, kar najbrž izhaja iz dejstev, da smo se v tem času 

spremenili tako uporabniki kot mediji. Mladostniki, ki veljajo za najbolj intenzivne 

uporabnike tehnologije, imajo danes večjo potrebo po uporabi medijev, predvsem 

računalnikov s katerimi dostopajo do interneta in novimi oblikami naprednih mobilnikov s 

katerimi so lahko povezani z internetom kjerkoli, obenem pa jim mobilnik omogoča 

neomejeno komunikacijo.  

 

Iz podatkov o obstoječih raziskavah ugotavljamo, da so med mladostniki najbolj razširjena 

aktivnost na internetu socialna omrežja. To lahko potrdimo s podatkom, da samo najbolj 

razširjeno socialno omrežje Facebook, šteje skoraj 700 milijonov uporabnikov, od tega je 

27.000 slovencev. Zanimiv je podatek, da med slovenskimi uporabniki prevladujejo predvsem 

mladostniki, stari od 18 do 34 let. Glede na spol pa razlik skoraj ni zaznati, iz tega sklepamo, 

da so tako moški kot ženske privrženci tega omrežja. Raziskave potrjujejo dejstvo, da je tako 

kot internet razširjena tudi mobilna tehnologija. Iz podatka, da jih osem od desetih 

anketirancev spi z vklopljenim mobilnikom sklepamo, da so mladostniki zelo intenzivni 

uporabniki tovrstne tehnologije. Med mladostniki v večini prevladuje pozitivno mnenje o 

mobilni tehnologiji, kar najbrž izhaja iz dejstva, da slednja večini lajša življenje. Omogoča 

jim zasebnost komuniciranja, saj lahko kjerkoli nemoteno klepetajo s svojimi prijatelji, 

sošolci in intimnimi partnerji, kar je najpomembnejše – brez nadzora staršev. Mladostniki se 
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lahko sami odločijo tudi za način komuniciranja, poleg klica, lahko uporabijo pisno 

komunikacijo in na ta način premagujejo osebne ovire, kot je na primer sramežljivost. Vedno 

pa bo seveda obstajal odstotek ljudi, ki imajo negativno mnenje o tehnologiji, iz tega lahko 

sklepamo, da se nekateri zavedajo oziroma se čutijo na vsakem koraku kontrolirane. Tudi 

stalna dosegljivost lahko zmoti vsakdanjik v popolnoma nepravem trenutku, saj večina 

uporabnikov mobilne tehnologije svoj mobilnik nikoli ne pusti doma, niti ga ne izklopi.  

 

V empiričnem delu magistrske naloge smo ugotovili, da je socialno omrežje Facebook postalo 

zelo pomemben kraj srečanj in komunikacij, saj več kot polovica anketirancev svoj profil 

pregleduje večkrat dnevno. Tudi število virtualnih prijateljev ni zanemarljivo majhno iz tega 

lahko sklepamo, da je širjenje lastnega socialnega omrežja v virtualnem svetu enostavno in 

zelo hitro naraščajoče. Malo manj kot polovica anketirancev je izjavila, da svojih Facebook 

prijateljev osebno ne pozna, iz tega lahko sklepamo, da gre za nizko stopnjo zaupnosti med 

prijatelji. Večina uporabnikov socialnega omrežja je tudi zelo aktivna, saj objavlja slike, 

komentarje tako na svojem profilu, kot na prijateljevih. Ugotovili smo, da so mobilniki 

pomemben del anketirancev, njihova uporaba pa je vsak dan bolj zahtevnejša, saj mobilnik 

predstavlja tudi pomembno sredstvo za dostop do interneta,  za brskanje po socialnem 

omrežju in drugih možnostih, ki jih nudi internet. Več kot 90 % anketirancev ima svoj 

mobilnik vedno s seboj, prav tako pa velik delež anketirancev mobilnika nikoli ne izklopi in 

iz teh podatkov lahko sklepamo, da so mladostniki intenzivni uporabniki mobilnikov oziroma 

tehnologije. Zanimiv je rezultat, da je kar več kot polovica anketirancev mnenja, da je zaradi 

uporabe mobilnikov manj osebnih srečanj. Tu se poraja vprašanje ali je temu resnično tako ali 

gre to bolj za posledico prehitrega tempa življenja, v katerem ne najdemo dovolj časa za 

prijatelje. Pri ugotavljanju statistično značilnih razlik med dvema skupinama uporabnikov 

Facebook smo ugotovili nekaj statistično pomembnih razlik. Naj izpostavimo, da prva 

skupina anketirancev, se pravi tisti, ki do Facebook-a dostopajo tudi preko mobilnikov velja 

za zelo intenzivno skupino uporabnikov socialnega omrežja Facebook. Iz tega lahko 

sklepamo tudi, da veljajo anketiranci iz skupine imenovane » mobilne skupine« tudi za bolj 

intenzivne uporabnike mobilnikov, kot tisti, ki do Facebook-a dostopajo samo preko 

računalnika. Skozi empirični del smo dobili odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje, 

obenem pa smo sprejeli tudi zastavljene hipoteze. Ponovno pa naj poudarimo, da rezultate 

empiričnega dela raziskave ne smemo posplošiti na celotno populacijo, ker vzorec 

anketirancev ni reprezentativen.  
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V raziskavo smo vključili uporabnike socialnega omrežja Facebook, v nadaljevanju bi bilo 

smiselno anketne vprašalnike poslati tudi na ostala socialna omrežja kot so Twitter, MySpace 

in podobni, saj niso vsi mladostniki uporabniki samo enega socialnega omrežja. Lahko bi 

ugotavljali ali obstajajo razlike med mladostniki uporabniki različnih socialnih omrežij. 

Raziskovanje bi lahko podprli še z kvalitativnim delom in sicer bi na podlagi 

standardiziranega opazovanja določeno obdobje spremljali dejanske aktivnosti posameznikov 

na socialnih omrežij in tako bi ugotovili kaj vse si virtualni prijatelji med seboj zaupajo in kar 

je najpomembnejše kolikšen del svojega intimnega življenja so pripravljeni deliti s svojimi 

virtualnimi prijatelji. Na podlagi nadaljnjih analiz bi ugotavljali tudi ali virtualni prijatelji 

lahko nadomestijo prijatelje iz realnega življenja. Večina nas ne zna več živeti brez mobilnika 

in tudi ne brez računalnika, zatrdimo lahko, da smo postali odvisniki moderne tehnologije. 

Zato bi bilo smiselno nadaljnjo analizo podpreti še z intervjujem mladostnika, ki se je 

moderni tehnologij uprl. Pa ga resnično lahko najdemo? 

 

Kot zaključno misel naj podamo še nam pomembno razmišljanje Landgdona Winnerja, mimo 

katerega ne moremo, saj je v nas vzpodbudilo resno razmišljanje o našem vsakdanjiku. 

»Razmišljati in razpravljati bi bilo treba, katere družbene navade in razmerja je treba 

zavarovati pred pritiski globalnih, komercialnih omrežij. V času, ko si ljudje kot obsedeni 

prizadevajo, da bi se povezali, bi se morali vprašati: kdaj in kje je bolje ostati nepovezan? 

Medtem ko smo pustili številna bremena industrijske/avtomobilske dobe nedotaknjena, smo 

se nevarno približali popolnemu suženjstvu elektronski pošti, digitalnemu delu ter ožičenim in 

brezžičnim napravam, ki nas obdajajo« (Langdon Winner v Nevidne množice, 2004: 183). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

6. VIRI  

 

1. Adam, Frane in Makarovič, Matej in Rončević, Borut in Tomšič, Matevž (2001): 

Socio-kulturni dejavniki razvojne uspešnosti. Slovenija v evropski perspektivi. 

Ljubljana: ZPS, d.o.o. (str.: 38) Dostopno preko: 

http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/sockap.pdf (1.12.2011) 

2. Adler, Paul in Kwon, Seok-Woo (2002): Social capital: prospects for a new concept. 

Academy of Managemant Review. V Blaž Lenarčič (ur.): Socialni kapital v virtualnih 

skupnostih. Koper: Univerza na primorskem (str.: 111) 

3. Bahovec, Igor (2005): Skupnosti: teorije, oblike, pomeni. Ljubljana: Sophia 

4. Beck, Urlich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. V  

Mirjana Ule (ur.): Psihologija komuniciranja. Ljubljana: FDV (str.: 34 – 35)  

5. Blanchard, Anita in Markus, Lynne (2004): The experienced »sense« of  virtual 

community: Characteristics and processes. The Data Base for Advances in 

Information Systems. V Blaž Lenarčič (ur.): Socialni kapital v virtualnih skupnostih. 

Koper: Univerza na primorskem (str.: 152) 

6. Bonner, Stefan in Weiss, Anne (2009): Generacija trapastih. Kako trapasti smo 

pravzaprav? Tržič: Učila International, založba, d.o.o. 

7. Burt, Ronald (1992): Structural holes. The social structure of competition. V Blaž, 

Lenarčič (ur.): Socialni kapital v virtualnih skupnostih. Koper: Univerza na 

primorskem (str.: 122 – 123)  

8. Facebook (2011). Dostopno preko: http://www.facebook.com (11.5.2011) 

9. Kogovšek, Tina in Koprivnik, Samo (2006): Analiza podatkov z SPSS-om 12.0. 

Ljubljana: FDV 

10. Lamut, Urša in Macur, Mirna (2012): Metodologija družboslovnega raziskovanja. V 

tisku 

11. Langdon, Winner (2004): Whatever Happened to the Electronic Cottage? V  

Rheingold Howard (ur.): Ne – vidne množice. Ljubljana: Založba Vale Novak  

12. Lenarčič, Blaž (2010): Socialni kapital v virtualnih skupnostih. Koper: Univerzitetna 

založba Annales  

13. Lin, Nan (2001): Social capital. A theory of social structure an action. V Blaž Lenarčič 

(ur.): Socialni kapital v virtualnih skupnostih. Koper: Univerza na primorskem (str.: 

122) 



58 
 

14. McLuhan, Marshall (1962): The Gutenberg Galaxy. V Mirjana Ule (ur.): Psihologija 

komuniciranja. Ljubljana: FDV (str.: 407)   

15. Moje delo (2012): Spletne skupnosti in socialni kapital. Dostopno preko: 

http://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/intervju/spletne-skupnosti-in-socialni-

kapital-1229 (20.6.2011) 

16. Norušis, J. Marija (2006): SPSS 15.0 Statistical Procedures Companion. Chicago: 

SPSS Inc. 

17. Pew Research Center (2010): MILLENNIALS Confident. Connected. Open to 

Change. Dostopno preko: http://pewsocialtrends.org/files/2010/10/millennials-

confident-connected-open-to-change.pdf (10.5.2011)  

18. Postman, Neil (1992): Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. V 

Mirjana Ule (ur.): Psihologija komuniciranja. Ljubljana: FDV (str.: 407) 

19. Power, Lora (2011): Kraj za kovanje identitet in odnosov ter kopičenje socialnega 

kapitala. Dostopno preko:  http://www.dnevnik.si/objektiv/vec_vsebin/1042423689 

(20.6.2011) 

20. Praprotnik, Tadej (2003): Skupnost, identiteta in komunikacija v virtualnih 

skupnostih. Ljubljana: Fakulteta za podiplomski humanistični študij  

21. Putnam, Robert (1993): Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

V Frane Adam, Matej Makarovič, Borut Rončević in Matevž Tomšič: Socio-kulturni 

dejavniki razvojne uspešnosti. Slovenija v evropski perspektivi. Ljubljana: ZPS, d.o.o. 

(str.: 38) 

22. Putnam, Robert in Feldstein, Lewis in Cohen, Donald, Cohen (2003): Better together. 

Restoring the American Community. V Blaž Lenarčič (ur.): Socialni kapital v 

virtualnih skupnostih. Koper. Univerza na primorskem (str.: 152) 

23. Raba interneta v Sloveniji (2002):  Delež mesečnih uporabnikov interneta po starosti. 

Dostopno preko: http://www.ris.org/c/1524/Starost/?preid=1184 (13.12.2011) 

24. Raba interneta v Sloveniji (2002): Indikatorji interneta. Dostopno preko: 

http://backup.ris.org/si/ris2001/20010515_1.html (13.12.2011)  

25. Raba interneta v Sloveniji (2002): Pogostost uporabe interneta. Dostopno preko:  

http://www.ris.org/c/1533/Pogostost_uporabe/?preid=1524 (13.12.2011)  

26. Računalniške novice (2011): Zanimiva dejstva o socialnem omrežju Facebook, 

27.2.2011. Dostopno preko: http://www.racunalniske-

novice.com/novice/splet/socialna-omrezja/facebook/zanimiva-dejstva-o-socialnem-

omrezju-facebook-1.html (11.5.2011) 



59 
 

27. Rener, Tanja (2007): Globalizacija, individualizacija in socialna izključenost mladih. 

Revija socialna pedagogika, let. 2007,  št.: 2 

28. Rozman, Sanja (2008): Intervju odvisnost od interneta. Studio 12. Dostopno preko: 

http://www.s12.si/component/option,com_seyret/Itemid,62/task,videodirectlink/id,241

/  (5.12.2011) 

29. Safe.si (2002). Dostopno preko: http://www.safe.si (11.5.2011) 

30. Socialbakers.com (2011): Facebook Statistics by country. Dostopno preko: 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ (13.5.2011) 

31. Socialbakers.com (2011): Slovenia Facebook Statistics. Dostopno preko:  

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/slovenia#chart-intervals (11.5.2011) 

32. SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopno preko: http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=zasvojenost&hs=1 (12.12.2011) 

33. Statistični urad Republike Slovenije (2009): Mladi v Sloveniji. Dostopno preko: 

http://www.stat.si/doc/pub/mladi2009-SLO.pdf (5.1.2012) 

34. Statistični urad Republike Slovenije (2011): Uporaba informacijsko - komunikacijske 

tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih,  podrobni podatki, Slovenija.        

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4384 (13.12.2011) 

35. Svet idej (2008): Tržni deleži: Mobitel, Si.mobil, Tušmobil. Dostopno preko: 

http://www.dreamdesign.si/informacije/mobilna-telefonija/73-trzni-delezi.html 

(19.12.2011) 

36. Sztompka, Piotr (1999): Trust. A sociological theory. V Blaž Lenarčič (ur.): Socialni 

kapital v virtualnih skupnostih. Koper: Univerza na primorskem (str.: 152) 

37. Šaponja, Danica (2006): Mladina v sodobni družbi: Ministrstvo za javno upravo (str.: 

11-12). Dostopno preko: http://www.sekcijapsih-zn.si/wp-

content/uploads/2011/02/zbornik07.pdf  (1.12.2011) 

38. Ule, Mirjana (2005): Psihologija komuniciranja. Ljubljana: FDV 

39. Ule, Mirjana (2008): Za vedno mladi? Socialna psihologija odraščanja. Ljubljana: 

FDV  

40. Ule, Mirjana in Miheljak, Vlado (1995): Pri(e)hodnost mladine. Ljubljana: DZS, d. d. 

in Ministrstvo za šolstvo in šport, urad RS za mladino  

41. Vertot, Nelka (2010): Mednarodni dan mladih 2010. Dostopno preko: 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3316 (1.12.2011) 

42. Zdešar, Polona in Kogovšek, Tina (2007): Mobilne komunikacije in omrežja socialne 

opore. V Vasja Vehovar (ur.): Mobilne refleksije. Ljubljana: Založba FDV (str.: 195) 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3316


60 
 

43. Zickhur, Kathryn (2011): Generations and their gadgets. Dostopno preko:  

http://www.pewinternet.org/Reports/2011/Generations-and-gadgets.aspx (9.5.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRILOGE 

 

Priloga 1: Sumarnik  
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Tabela 7.11: Pogostost preverjanja novosti na Facebook-u 

Q1 

Oceni kako pogosto preverjaš novosti v svojem profilu na 

socialnem omrežju Facebook? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

1   večkrat dnevno 92 50.8% 

2   enkrat na dan 32 17.7% 

3   večkrat tedensko 23 12.7% 

4   enkrat na teden 14 7.7% 

5   enkrat mesečno 13 7.2% 

6   samo ob vikendih 9 5.0% 

 

 

 

Tabela 7.12: Število prijateljev 

   Q2 Koliko prijateljev imaš v svojem profilu Facebook? 

                                       

Odgovori 

Frekvenca Odstotek Kumulativa 

  1 - 100 50 29,24% 29,24% 

  101-300 54 31,58% 60,82% 

  301-500 34 19,88% 80,70% 

  501-700 17 9,94% 90,64% 

  701-1000 7 4,10% 94,74% 

  Nad 1000 5 2,92% 97,66% 

  Ne vem 2 1,17% 98,83% 

  nič 2  1, 17% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.13: Osebna poznanstva med FB prijatelji 

Q3   Vse "Facebook" prijatelje tudi osebno poznam? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

1 da 88 52.1% 

2 ne 81 47.9% 

 

 

 

Tabela 7.14: Kdo so prijatelji iz FB? 

Q4   Naštela bom tvoje "Facebook" prijatelje, ti pa povej za vsakega od njih, koliko ustreza tvojim prijateljem.    

   Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh ne 

velja 
Ne velja 
povsem 

Niti niti Velja 
Povsem 

velja 
Skupaj       

Q4a 

moji prijatelji s 

katerimi se družim v 

svojem prostem času 

4 15 23 58 62 162 
(100.0%) 

3,98 1,06 
(2.5%)  (9.3%) (14.2%)  (35.8%)  (38.3%) 

Q4b 
moji sedanji sošolci in 

sošolke 

39 10 15 53 45 162 

(100.0%) 
3,34 1,54 

 (24.1%) (6.2%) (9.3%)  (32.7%)  (27.8%) 

Q4c 
 moji bivši sošolci in 

sošolke 

4 21 37 60 40 162 

(100.0%) 
3,69 1,06 

(2.5%) (13.0%) (22.8%)  (37.0%)  (24.7%) 

Q4d sodelavci in sodelavke 
52 25 18 39 28 162 

(100.0%) 
2,79 1,53 

(32.1%) (15.4%)  (11.1%) (24.1%)  (17.3%) 

Q4e 
 medijske zvezde iz 

sveta zabave 

99 37 12 13 1 162 

(100.0%) 
1,64 0,97 

(61.1%)  (22.8%) (7.4%)  (8.0%)  (0.6%) 

Q4f politične osebnosti 
131 16 12 3 0 162 

(100.0%) 
1,3 0,69 

(80.9%)  (9.9%)  (7.4%)  (1.9%)  (0.0%) 

Q4g  moji starši 
125 12 6 11 8 162 

(100.0%) 
1,55 1,15 

 (77.2%) (7.4%) (3.7%)  (6.8%)  (4.9%) 

Q4h 
 znanci, ki jih bežno 
poznam z ulice, šole, 

idr... 

45 43 23 37 14 162 

(100.0%) 
2,58 1,34 

 (27.8%) (26.5%)  (14.2%) (22.8%) (8.6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.15: Podajanje različnih objav na Facebook-u 

Q5 

  Na svojem ali prijateljevem zidu objavljam slike, izražam svoja mnenja, 

komentarje, idr… 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni 

        Frekvence %    

Q5a   da 122 75.8% 161 

Q5b   ne 39 24.2% 161 

     SKUPAJ       161 

 
 

 

Tabela 7.16: Vzrok za aktivacijo profila na socialnem omrežju 

Q6 
Sledi nekaj trditev, ki opisujejo zakaj si se odločil/a za aktivacijo osebnega profila na Facebook-u. Za vsako trditev povej, 

koliko velja ali ne velja zate osebno.  

   Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh ne 

velja 

Ne velja 

povsem 
Niti niti Velja 

Povsem 

velja 
      

Q6a 
imeti Facebook profil je moderno in si 

"out", če ga nimaš 

43 33 32 31 18 
2,67 1,37 

 (27.4%) (21.0%)  (20.4%) (19.7%) (11.5%) 

Q6b 
odkar imam Facebook profil mi ni nikoli 

dolgčas 

56 38 22 12 29 
2,49 1,5 

 (35.7%) (24.2%)  (14.0%)  (7.6%) (18.5%) 

Q6c vsi moji prijatelji imajo Facebook profil 
28 36 28 37 28 

3,01 1,38 
(17.8%) (22.9%)  (17.8%)  (23.6%)  (17.8%) 

Q6d 
na ta način sem poiskal/a bivše sošolce, 

znance, prijatelje 

13 10 20 82 32 
3,7 1,12 

 (8.3%) (6.4%) (12.7%) (52.2%)  (20.4%) 

Q6e 
na ta način bom/ sem našel/a intimnega 

partner/ko 

111 21 17 7 1 
1,51 0,9 

 (70.7%) (13.4%)  (10.8%) (4.5%)  (0.6%) 

Q6f zdelo se mi je zanimivo 
8 7 21 94 

27 

(17.2%) 
3,8 0,95 

 (5.1%)  (4.5%) (13.4%)  (59.9%) 

Q6g 

 imeti Facebook profil v moji družbi je zelo 

pomembno, saj sledimo toku dnevnega 
dogajanja 

30 22 36 44 25 
3,08 1,35 

 (19.1%)  (14.0%)  (22.9%)  (28.0%)  (15.9%) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.17: Način dostopanja do Facebook-a 

Q7 Do Facebook-a dostopam tudi preko mobilnika: 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q7a   da 96 61.5% 

Q7b   ne 61 39.1% 

     SKUPAJ       

 

 
 

Tabela 7.18: Znamka mobilnika 

Q8   Katero znamko mobilnika uporabljaš? 

  Znamka Frekvenca Odstotek Kumulativa 

  Nokia 68 43,90% 43,90% 

  Blackbay 8 5,20% 49,10% 

  Sony Ericson 14 9,00% 58,10% 

  IPhone 3  1,9% 60,00% 

  HTC Wildfire 6  3, 8% 63.8% 

  LG 8  5.2% 69,00% 

  Samsung 42 27,10% 96,10% 

 

 

 

Tabela 7.19: Starost mobilnika 

Q9   Koliko je star tvoj mobilnik? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q9a   do 6. mesecev 54 34.8% 

Q9b   do 1. leta 44 28.4% 

Q9c   do 2. let 32 20.6% 

Q9d   več kot 2 leti 15 9.7% 

Q9e   3 leta in več 10 6.5% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.20: Pogostost menjave mobilnika 

Q10 Kako pogosto se odločiš za menjavo mobilnika? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q10a enkrat letno 20 12.9% 

Q10b na dve leti 74 47.7% 

Q10c na tri leta 45 29.0% 

Q10d na več kot štiri leta 18 11.6% 

 

 

Tabela 7.21: Višina zneska za nakup novega mobilnika 

Q11   Koliko denarja si pripravljen/a odšteti za nakup novega mobilnika? 

     Podvprašanja Veljavno Povprečje Std. Odklon 

     v EUR 155 149.38 216.80 

 

 

Tabela 7.22: Različni dejavniki, ki vplivajo na odločitev nakupa mobilnika 

Q12   Koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu novega mobilnika spodaj naštete stvari? 

   Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 

Odklon 

        
Sploh ne 

velja 
Ne velja Niti niti Velja 

Povsem 

velja     

Q12a 
ugled blagovne 

znamke 

16 14 21 69 35 

3,6 1,23 

 (10.3%) (9.0%) (13.5%)  (44.5%) (22.6%) 

Q12b cena mobilnika 

6 3 12 83 51 

4,1 0,91 

 (3.9%)  (1.9%) (7.7%)  (53.5%)  (32.9%) 

Q12c 

mnenje tvojega 

fanta/dekleta oz. 

partnerja/partnerice 

43 27 43 32 10 

2,61 1,27 

 (27.7%)  (17.4%)  (27.7%)  (20.6%)  (6.5%) 

Q12d mnenje staršev 

67 26 32 27 3 

2,18 1,22 

 (43.2%) (16.8%)  (20.6%)  (17.4%) (1.9%) 

Q12e 
oglasi, reklame za 

mobilnik 

38 20 35 58 4 

2,81 1,25 

 (24.5%)  (12.9%)  (22.6%) (37.4%) (2.6%) 

Q12f 
modnost, 

modernost 

20 15 21 70 29 

3,47 1,27 

(12.9%)  (9.7%)  (13.5%)  (45.2%)  (18.7%) 

Q12g funkcije mobilnika 

2 0 8 44 101 

4,56 0,71 

 (1.3%) (0.0%) (5.2%)  (28.4%) (65.2%) 



 
 

Tabela 7.23: Mesečni stroški uporabe mobilnika 

Q13   Oceni koliko približno mesečno znašajo tvoji stroški za mobilnik? 

     Podvprašanja Veljavno Povprečje 

Std. 

Odklon Minimum Maksimum 

     v EUR 155 34.97 47.77 2 222 

 

 

 

Tabela 7.24: Najbolj uporabljene osnovne funkcije mobilnika 

Q14 Spodaj v tabeli oceni katere osnovne funkcije na mobilniku največ uporabljaš oziroma jih sploh ne uporabljaš:  

   Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 

Odklon 

        nikoli bolj malo malo  pogosto 
zelo 

pogosto 
Skupaj       

Q14a pogovori 

0 4 11 34 106 
155 

(100.0%) 
4,56 0,74 

 (0.0%)  (2.6%) (7.1%)  (21.9%) (68.4%) 

Q14b SMS in MMS 

0 6 8 65 76 
155 

(100.0%) 
4,36 0,75 

 (0.0%) (3.9%) (5.2%)  (41.9%)  (49.0%) 

Q14c fotografiranje 

6 16 36 73 24 
155 

(100.0%) 
3,6 1 

 (3.9%)  (10.3%) (23.2%)  (47.1%)  (15.5%) 

Q14d 
snemanje 

kratkih filmov 

34 75 35 9 2 
155 

(100.0%) 
2,16 0,88 

 (21.9%)  (48.4%) (22.6%)  (5.8%)  (1.3%) 

 

 

 

Tabela 7.25: Način uporabe interneta z mobilnikom 

 

 

 

Q15   V spodnji tabeli oceni uporabo interneta s svojim mobilnikom: 

   Podvprašanja Odgovori Povprečje 

Std. 

Odklon 

        nikoli 

bolj 

malo malo  pogosto 

zelo 

pogosto Skupaj       

Q15a 

dostopam samo tam, kjer mi je omogočen 

brezplačen wireless 

46  

(29.7%) 

26 

 (16.8%) 

22  

(14.2%) 

45  

(29.0%) 

16 

 (10.3%) 

155 

(100.0%) 2,74 1,41 

Q15b 
dostopam samo od doma preko omrežja 
mobilnega operaterja ali wireless-a 

42 
 (27.1%) 

27 
 (17.4%) 

15  
(9.7%) 

29  
(18.7%) 

42 
 (27.1%) 

155 
(100.0%) 3,01 1,60 

Q15c 
dostopam po potrebi, ne glede na stroške 
povezave 

51 
 (32.9%) 

21  
(13.5%) 

17 
(11.0%) 

40  
(25.8%) 

26 
 (16.8%) 

155 
(100.0%) 2,80 1,53 

Q15d 

povsod, kjer je brezplačen dostop do 

interneta, slednjega uporabljam, kar iz 
navade 

50 
 (32.3%) 

24  
(15.5%) 

21 
 (13.5%) 

36 
 (23.2%) 

24 
 (15.5%) 

155 
(100.0%) 2,74 1,50 



 
 

Tabela 7.26: Najbolj pogosto obiskane vsebine na internetu z mobilnikom 

Q16   V spodnji tabeli označi do katerih vsebin na internetu največ dostopaš s svojim mobilnikom. 

   Podvprašanja Odgovori 

        nikoli bolj malo malo pogosto zelo pogosto Skupaj 

Q16a pregled dogajanja na Facebook-u 

46 

 (29.9%) 

12 

 (7.8%) 

16 

 (10.4%) 

46 

 (29.9%) 

34 

 (22.1%) 

154 

(100.0%) 

Q16b pregled vremenske napovedi 

64 

 (41.6%) 

42 

 (27.3%) 

26 

 (16.9%) 

18 

 (11.7%) 

4  

(2.6%) 

154 

(100.0%) 

Q16c igranje igric na internetu 

103 

 (66.9%) 

20 

 (13.0%) 

14  

(9.1%) 

12 

 (7.8%) 

5 

 (3.2%) 

154 

(100.0%) 

Q16d 

pregled zabavnih vsebin iz filmskega in 

glasbenega sveta 

80 

 (51.9%) 

39 

 (25.3%) 

17  

(11.0%) 

10 

 (6.5%) 

8  

(5.2%) 

154 

(100.0%) 

Q16e pregled gospodarskih in političnih novic 

92 

 (59.7%) 

33  

(21.4%) 

16  

(10.4%) 

10 

 (6.5%) 

3  

(1.9%) 

154 

(100.0%) 

Q16f pregled kino, gledališkega sporeda 

77 

 (50.0%) 

32  

(20.8%) 

26 

 (16.9%) 

16  

(10.4%) 

3  

(1.9%) 

154 

(100.0%) 

Q16g nakup raznih vstopnic 

101 

 (65.6%) 

20   

 (13.0%) 

27 

 (17.5%) 

6  

(3.9%) 

0 

 (0.0%) 

154 

(100.0%) 

Q16h 

pregledovanje elektronske pošte in 

pošiljanje le-te 

52 

 (33.8%) 

13  

 (8.4%) 

22 

 (14.3%) 

28  

(18.2%) 

39 

 (25.3%) 

154 

(100.0%) 

 

 

Tabela 7.27: Ali imaš mobilnik vedno s seboj? 

Q17 Ali imaš mobilnik vedno in povsod s seboj? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q17a   da 139 90.3% 

Q17b   ne 16 10.4% 

 

 

Tabela 7.28: Upoštevanje navodil v območju prepovedane uporabe mobilnika 

Q18 

Ali upoštevaš navodila prepovedane uporabe mobilnika na  

določenih javnih mestih in slednjega izklopiš oziroma  

vklopiš funkcijo tiho delovanje? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q18a   da 131 85.1% 

Q18b   ne 23 14.9% 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.29: Število sprejetih klicev na dan 

Q19   Koliko dohodnih klicev dnevno prejmeš?  

     Podvprašanja Veljavno Povprečje 

Std. 

Odklon 

   

Vpišite 

povprečno 
število sprejetih 

klicev na dan 154 68.60 625.48 

 

 

Tabela 7.30: Število odhodnih klicev dnevno 

Q20   Koliko odhodnih klicev dnevno sprejmeš?  

     Podvprašanja Veljavno Povprečje 

   
Vpišite povprečno število klicev na 
dan 154 17.25 

 

 

 

Tabela 7.31: Število sprejetih SMS in MMS 

Q21   Koliko SMS in MMS dnevno sprejmeš? 

     Podvprašanja Veljavno Povprečje 

Std. 

Odklon Minimum Maksimum 

   

Vpišite povprečno število 

prejetih SMS in MMS dnevno 154 17,11 33.36 0 200 

 

 

 

Tabela 7.32: Število poslanih SMS in MMS 

Q22   Koliko SMS in MMS dnevno pošlješ? 

     Podvprašanja Veljavno Povprečje 

Std. 

Odklon Minimum Maksimum 

   

Vpišite povprečno število poslanih SMS 

in MMS dnevno 154 18.56 37.23 1 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.33: S kom največ komuniciraš 

Q23   Poskušaj oceniti s kom največ komuniciraš oziroma se pogovarjaš preko mobilnika.    

   Podvprašanja Odgovori 

        nikoli bolj malo malo pogosto zelo pogosto Skupaj 

Q23a s fantom/dekletom 

32 

 (20.8%) 

6  

(3.9%) 

13 

 (8.4%) 

38  

(24.7%) 

65 

 (42.2%) 

154 

(100.0%) 

Q23b s prijateljem/ico 

5 

 (3.2%) 

1 

 (0.6%) 

14 

 (9.1%) 

70  

(45.5%) 

64 

 (41.6%) 

154 

(100.0%) 

Q23c s starši 

7  

(4.5%) 

24 

 (15.6%) 

46 

 (29.9%) 

55 

 (35.7%) 

22 

 (14.3%) 

154 

(100.0%) 

Q23d s starimi starši 

65  

(42.2%) 

59 

 (38.3%) 

19 

 (12.3%) 

10  

(6.5%) 

1  

(0.6%) 

154 

(100.0%) 

Q23e s poslovnimi partnerji 

80 

 (51.9%) 

19  

(12.3%) 

15 

 (9.7%) 

22  

(14.3%) 

18 

 (11.7%) 

154 

(100.0%) 

Q23f s sodelavci/sodelavkami 

51  

(33.1%) 

20 

 (13.0%) 

35 

 (22.7%) 

30 

 (19.5%) 

18 

 (11.7%) 

154 

(100.0%) 

 

 

 

Tabela 7.34: S kom si največ dopisuješ 

Q24   Poskušaj oceniti s kom si največ dopisuješ z uporabo SMS in MMS sporočil.  

   Podvprašanja Odgovori 

        nikoli bolj malo malo pogosto zelo pogosto Skupaj 

Q24a   s fantom/dekletom 

31  

(20.4%) 

13 

 (8.6%) 

14 

 (9.2%) 

35 

 (23.0%) 

59 

 (38.8%) 

152 

(100.0%) 

Q24b   s prijateljem/ico 

5 

 (3.3%) 

6 

 (3.9%) 

19 

 (12.5%) 

58 

 (38.2%) 

64 

 (42.1%) 

152 

(100.0%) 

Q24c   s starši 

25 

 (16.4%) 

57 

 (37.5%) 

43 

 (28.3%) 

18 

 (11.8%) 

9  

(5.9%) 

152 

(100.0%) 

Q24d   s starimi starši 

125  

(82.2%) 

17 

 (11.2%) 

6 

 (3.9%) 

2 

 (1.3%) 

2 

 (1.3%) 

152 

(100.0%) 

Q24e   s poslovnimi partnerji 
110 

 (72.4%) 
17  

(11.2%) 
13 

 (8.6%) 
8 

 (5.3%) 
4 

 (2.6%) 
152 

(100.0%) 

Q24f   s sodelavci/sodelavkami 
73  

(48.0%) 
26 

 (17.1%) 
34 

 (22.4%) 
13 

 (8.6%) 
6  

(3.9%) 
152 

(100.0%) 

Q24g   s sošolkami/sošolci 

39 

 (25.7%) 

23 

 (15.1%) 

29  

(19.1%) 

40 

 (26.3%) 

21 

 (13.8%) 

152 

(100.0%) 

 
 

 

Tabela 7.35: Ali te stalna dosegljivost moti? 

Q25   Ali te stalna dosegljivost tvojega mobilnika moti? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q25a   da 46 30.3% 

Q25b   ne 106 69.7% 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.36: Ali mobilnik kdaj izklopiš? 

Q26   Ali mobilnik kdaj izklopiš, ker si zaželiš mir? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q26a   da 85 55.9% 

Q26b   ne 68 44.7% 

 

 

 

Tabela 7.37: Si vedno dosegljiv? 

Q27   Si tudi v času dopusta vedno dosegljiv/a? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q27a   da 81 53.3% 

Q27b   ne 71 46.7% 

 

 

 

Tabela 7.38: Mobilnik kot vzrok za zmanjšano število srečanj 

Q28 Ali meniš, da je zaradi uporabe mobilnikov manj osebnih srečanj? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q28a   da 77 50.7% 

Q28b   ne 75 49.3% 

 

 

Tabela 7.39: Dolžina pogovorov 

Q29   Kako dolgi so običajno tvoji pogovori?  

     Podvprašanja Veljavno Povprečje 

   

Vpiši koliko minut traja 

tvoj povprečni klic 152 52.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.40: Tema pogovorov 

Q30 Sledi nekaj trditev, ki opisujejo tematiko tvojih pogovorov. Za vsak opis povej, koliko drži ali ne drži zate osebno.  

   Podvprašanja Odgovori 

        nikoli bolj malo malo pogosto zelo pogosto Skupaj 

Q30a reševanje konflikta s fantom/dekletom 

65 

 (43.0%) 

27  

(17.9%) 

44 

 (29.1%) 

12  

(7.9%) 

3 

 (2.0%) 

151 

(100.0%) 

Q30b reševanje konflikta s starši 
46  

(30.5%) 
65 

 (43.0%) 
25 

 (16.6%) 
13 

 (8.6%) 
2  

(1.3%) 
151 

(100.0%) 

Q30c klepetanje s fantom/dekletom kar tako 
30  

(19.9%) 
16 

 (10.6%) 
21 

 (13.9%) 
38 

 (25.2%) 
46 

 (30.5%) 
151 

(100.0%) 

Q30d klepetanje s starši kar tako 
32 

 (21.2%) 
46 

 (30.5%) 
24  

(15.9%) 
31 

 (20.5%) 
18  

(11.9%) 
151 

(100.0%) 

Q30e 
pogovori o poslovnih zadevah s poslovnimi 
partnerji 

77  
(51.0%) 

26  
(17.2%) 

11 
 (7.3%) 

23 
 (15.2%) 

14  
(9.3%) 

151 
(100.0%) 

Q30f 
reševanje in razglablanje o osebnih težavah s 
prijateljem/ico 

19 
 (12.6%) 

23 
 (15.2%) 

45 
 (29.8%) 

37 
 (24.5%) 

27  
(17.9%) 

151 
(100.0%) 

Q30g 

reševanje in razglabljanje o osebnih težavah s 

starši 

65 

 (43.0%) 

49 

 (32.5%) 

23 

 (15.2%) 

8 

 (5.3%) 

6 

 (4.0%) 

151 

(100.0%) 

Q30h 

reševanje in razglabljanje o osebnih težavah s 

fantom/dekletom 

50  

(33.1%) 

40  

(26.5%) 

30 

 (19.9%) 

22 

 (14.6%) 

9  

(6.0%) 

151 

(100.0%) 

Q30i pogovori o službenih zadevah s sodelavci 

58  

(38.4%) 

37 

 (24.5%) 

17 

 (11.3%) 

28  

(18.5%) 

11 

 (7.3%) 

151 

(100.0%) 

Q30j pogovori o šoli s sošolci/sošolkami 

47  

(31.1%) 

23 

 (15.2%) 

24  

(15.9%) 

42  

(27.8%) 

15 

 (9.9%) 

151 

(100.0%) 

Q30k reševanje šolskih nalog 

71 

(47.0%) 

15 

 (9.9%) 

17 

 (11.3%) 

26  

(17.2%) 

22  

(14.6%) 

151 

(100.0%) 

Q30l klepetanje s prijatelji kar tako 

12  

(7.9%) 

8 

 (5.3%) 

31 

 (20.5%) 

52 

 (34.4%) 

48 

 (31.8%) 

151 

(100.0%) 

 
 
 

Tabela 7.41: Število respondentov po spolu 

Q31 Označi spol: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Moški) 46 10.4% 30.7% 30.7% 

     2 (Ženski) 104 23.5% 69.3% 100.0% 

    Skupaj 150 33.9% 100.0%    

 

 

 

Tabela 7.42: Povprečna starost respondentov 

Q32 Vpiši starost: 

   Povprečje Std. Odklon Minimum 

   28.81 60.97 14 

 
 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.43: Stopnja izobrazbe respondentov 

Q33   Katero stopnjo izobrazbe si dosegel/a? Označi samo najvišjo doseženo stopnjo. 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 

   
1 (Nepopolno osnovno izobrazbo, 1 - 3 razredi, brez 
šolske izobrazbe.) 0 0.0% 0.0% 

   2 (Nepopolno izobrazbo, 4 - 7 razredov.) 0 0.0% 0.0% 

   3 (Osnovno izobrazbo.) 37 24.7% 24.7% 

   4 (Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo.) 9 6.0% 30.7% 

   5 (Srednjo strokovno izobrazbo.) 22 14.7% 45.3% 

   6 (Srednjo splošno izobrazbo.) 26 17.3% 62.7% 

   7 (Višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo.) 15 10.0% 72.7% 

   8 (Visoko strokovno izobrazbo.) 22 14.7% 87.3% 

   9 (Visoko univerzitetno izobrazbo.) 15 10.0% 97.3% 

   
10 (Specialistično povisokošolsko izobrazbo, 
magisterij, doktorat.) 4 2.7% 100.0% 

 

 

Tabela 7.44: Zaposlitveni status respondentov 

Q34   Kakšen je tvoj zaposlitveni status? 

   Podvprašanja Odgovori 

        Frekvence % 

Q34a   osnovnošolec/ka 21 14.0% 

Q34b   dijak/inja 31 20.7% 

Q34c   študent/ka 27 18.0% 

Q34d   redno zaposlen/a 68 45.3% 

Q34e   samozaposlen 3 2.0% 

 

 

 

Tabela 7.45: Tip naselja respondentov 

Q35   Tip naselja v katerem živiš: 

     Odgovori Frekvenca Veljavni Kumulativa 

   1 (Manj kot 2.000 prebivalcev (mestno)  25 16.7% 16.7% 

   2 (Manj kot 2.000 prebivalcev (vaško)  38 25.3% 42.0% 

   3 (2-10.000 prebivalcev ) 27 18.0% 60.0% 

   4 (Več kot 10.000 prebivalcev ) 39 26.0% 86.0% 

   5 (Maribor) 0 0.0% 86.0% 

   6 (Ljubljana) 21 14.0% 100.0% 

 
 

 

 

 



 
 

Priloga 2: SPSS T-test 

 

Tabela 7.46: Kako pogosto preverjaš novosti na svojem profilu Facebook? 

 

  
Do FB dostopam tudi preko 

mobilnika 

Total da ne 

Oceni pogostost preverjanja novosti v 

svojem profilu FB 

večkrat dnevno 43 17 60 

enkrat na dan 12 8 20 

večkrat tedensko 7 5 12 

enkrat na teden 5 4 9 

enkrat mesečno 2 3 5 

samo ob vikendih 4 1 5 

Total 73 38 111 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,859 5 ,570 

Likelihood Ratio 3,803 5 ,578 

Linear-by-Linear Association 1,004 1 ,316 

N of Valid Cases 111     

a. 6 cells (50,0%) have expected 
count less than 5. The minimum expected count is 1,71. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,186 ,570 

Cramer's V ,186 ,570 

N of Valid Cases 111 
  

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.47: Razlog za aktivacijo osebnega profila na Facebook-u 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

imeti 

Facebook 
profil je 

moderno in 

si "out", če 
ga nimaš 

Equal variances 

assumed 

,035 ,851 1,314 109 ,192 ,367 ,280 -,187 ,922 

Equal variances 
not assumed     

1,328 77,389 ,188 ,367 ,277 -,183 ,918 

odkar 

imam 
Facebook 

profil mi ni 

nikoli 
dolgčas 

Equal variances 

assumed 

,000 ,999 ,864 109 ,390 ,271 ,314 -,351 ,894 

Equal variances 
not assumed     

,869 76,327 ,388 ,271 ,312 -,351 ,894 

vsi moji 

prijatelji 

imajo 
Facebook 

profil 

Equal variances 

assumed 

1,228 ,270 ,884 109 ,379 ,236 ,267 -,294 ,766 

Equal variances 

not assumed     
,845 66,527 ,401 ,236 ,279 -,322 ,794 

na ta način 
sem 

poiskal/a 

bivše 
sošolce, 

znance, 

prijatelje 

Equal variances 
assumed 

38,761 ,000 3,332 109 ,001 ,635 ,191 ,257 1,012 

Equal variances 

not assumed 
    

2,760 47,380 ,008 ,635 ,230 ,172 1,097 

na ta način 

bom/ sem 

našel/a 

intimnega 
partner/ko 

Equal variances 

assumed 

4,048 ,047 1,534 109 ,128 ,291 ,190 -,085 ,668 

Equal variances 

not assumed     
1,660 92,831 ,100 ,291 ,176 -,057 ,640 

zdelo se mi 

je zanimivo 

Equal variances 

assumed 

12,311 ,001 1,716 109 ,089 ,316 ,184 -,049 ,680 

Equal variances 
not assumed     

1,476 51,251 ,146 ,316 ,214 -,114 ,745 

imeti 

Facebook 

profil v 
moji družbi 

je zelo 

pomembno, 
saj sledimo 

toku 

dnevnega 

dogajanja 

Equal variances 

assumed 

,186 ,668 2,407 109 ,018 ,627 ,260 ,111 1,143 

Equal variances 

not assumed 

    

2,336 69,183 ,022 ,627 ,268 ,091 1,162 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.48:  Vplivi na odločitev nakupa novega mobilnika 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

ugled blagovne 

znamke 

Equal 

variance
s 

assumed 

7,308 ,008 2,456 109 ,016 ,550 ,224 ,106 ,995 

Equal 

variance
s not 

assumed 

    

2,288 62,119 ,026 ,550 ,241 ,070 1,031 

cena mobilnika Equal 
variance

s 

assumed 

,336 ,563 1,251 109 ,214 ,194 ,155 -,113 ,501 

Equal 

variance

s not 
assumed 

    

1,118 55,945 ,268 ,194 ,174 -,154 ,542 

mnenje tvojega 

fanta/dekleta oz. 

partnerja/partneric
e 

Equal 

variance

s 
assumed 

,000 ,997 1,100 109 ,274 ,267 ,243 -,214 ,748 

Equal 

variance
s not 

assumed 

    

1,115 77,934 ,268 ,267 ,240 -,210 ,744 

mnenje staršev Equal 

variance
s 

assumed 

,836 ,362 -,362 109 ,718 -,089 ,246 -,577 ,399 

Equal 
variance

s not 

assumed 

    

-,351 68,979 ,727 -,089 ,254 -,596 ,418 

oglasi, reklame za 

mobilnik 

Equal 

variance

s 
assumed 

1,133 ,290 ,329 109 ,743 ,079 ,240 -,397 ,554 

Equal 

variance

s not 
assumed 

    

,336 79,491 ,738 ,079 ,235 -,389 ,547 

modnost, 

modernost 

Equal 

variance

s 

assumed 

1,453 ,231 ,801 109 ,425 ,188 ,235 -,277 ,654 

Equal 

variance
s not 

assumed 

    

,778 69,414 ,439 ,188 ,242 -,294 ,670 

funkcije mobilnika Equal 
variance

s 

assumed 

2,669 ,105 ,942 109 ,348 ,094 ,100 -,104 ,293 

Equal 
variance

s not 

assumed 

    

,907 67,543 ,368 ,094 ,104 -,113 ,302 

 

 

 



 
 

Tabela 7.49: Najbolj uporabljane osnovne funkcije na mobilniku 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

pogovori Equal 

variances 
assumed 

,961 ,329 -,038 109 ,970 -,006 ,153 -,309 ,297 

Equal 

variances not 

assumed 

    

-,041 91,664 ,968 -,006 ,142 -,288 ,276 

SMS in 

MMS 

Equal 

variances 

assumed 

,958 ,330 2,746 109 ,007 ,364 ,132 ,101 ,626 

Equal 

variances not 

assumed 

    

2,484 57,650 ,016 ,364 ,146 ,071 ,657 

fotografiranje Equal 
variances 

assumed 

,009 ,925 ,687 109 ,494 ,132 ,193 -,250 ,514 

Equal 
variances not 

assumed 

    
,691 76,483 ,492 ,132 ,191 -,249 ,514 

snemanje 

kratkih 
filmov 

Equal 

variances 
assumed 

,636 ,427 ,400 109 ,690 ,073 ,182 -,288 ,434 

Equal 

variances not 

assumed 

    

,385 67,791 ,701 ,073 ,189 -,304 ,450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.50:  Najbolj gledane vsebine na internetu z mobilnikom 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

pregled 
dogajanja na 

Facebook-u 

Equal 

variances 
assumed 

17,308 0,000 8,575 109,000 0,000 2,016 0,235 1,550 2,482 

Equal 

variances 

not assumed 

    7,605 54,996 0,000 2,016 0,265 1,485 2,547 

pregled 

vremenske 

napovedi 

Equal 
variances 

assumed 

0,080 0,778 1,962 109,000 0,052 0,428 0,218 -0,004 0,860 

Equal 

variances 
not assumed 

    1,946 73,477 0,055 0,428 0,220 -0,010 0,865 

igranje igric 
na internetu 

Equal 
variances 

assumed 

1,981 0,162 -0,143 109,000 0,886 -0,035 0,244 -0,519 0,449 

Equal 

variances 
not assumed 

    -0,135 63,796 0,893 -0,035 0,259 -0,553 0,483 

pregled 

zabavnih 

vsebin iz 

filmskega in 

glasbenega 
sveta 

Equal 

variances 

assumed 

0,449 0,504 0,804 109,000 0,423 0,197 0,245 -0,288 0,682 

Equal 
variances 

not assumed 

    0,794 72,570 0,430 0,197 0,248 -0,297 0,691 

pregled 
gospodarskih 

in političnih 

novic 

Equal 

variances 

assumed 

0,756 0,386 1,411 109,000 0,161 0,280 0,198 -0,113 0,673 

Equal 
variances 

not assumed 

    1,439 79,220 0,154 0,280 0,194 -0,107 0,667 

pregled kino, 
gledališkega 

sporeda 

Equal 

variances 
assumed 

0,013 0,909 1,321 109,000 0,189 0,306 0,232 -0,153 0,766 

Equal 

variances 

not assumed 

    1,293 70,779 0,200 0,306 0,237 -0,166 0,779 

nakup raznih 

vstopnic 

Equal 

variances 
assumed 

9,624 0,002 1,775 109,000 0,079 0,317 0,178 -0,037 0,670 

Equal 

variances 

not assumed 

    1,914 92,096 0,059 0,317 0,165 -0,012 0,645 

pregledovanje 
elektronske 

pošte in 

pošiljanje le-
te 

Equal 
variances 

assumed 

1,219 0,272 3,131 109,000 0,002 0,948 0,303 0,348 1,548 

Equal 

variances 
not assumed 

    3,043 69,406 0,003 0,948 0,311 0,326 1,569 

 

 



 
 

Tabela 7.51: Poskušaj oceniti s kom največ komuniciraš oziroma se pogovarjaš preko 

mobilnika 

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

2,636 0,107 1,647 109 0,102 0,54 0,328 -0,11 1,189

Equal 

variances 

not assumed

1,597 69,018 0,115 0,54 0,338 -0,134 1,214

Equal 

variances 

assumed

9,527 0,003 1,777 109 0,078 0,305 0,171 -0,035 0,644

Equal 

variances 

not assumed

1,474 47,468 0,147 0,305 0,207 -0,111 0,72

Equal 

variances 

assumed

4,413 0,038 -0,77 109 0,443 -0,156 0,203 -0,559 0,246

Equal 

variances 

not assumed

-0,712 61,031 0,479 -0,156 0,22 -0,596 0,283

Equal 

variances 

assumed

0,679 0,412 0,123 109 0,903 0,022 0,179 -0,333 0,377

Equal 

variances 

not assumed

0,12 70,86 0,905 0,022 0,183 -0,343 0,387

Equal 

variances 

assumed

0,079 0,779 0,028 109 0,977 0,007 0,253 -0,494 0,509

Equal 

variances 

not assumed

0,028 71,96 0,978 0,007 0,257 -0,505 0,519

Equal 

variances 

assumed

1,325 0,252 -0,323 109 0,747 -0,082 0,253 -0,584 0,42

Equal 

variances 

not assumed

-0,312 67,978 0,756 -0,082 0,263 -0,606 0,442

Independent Samples Test

 

Levene's Test for Equality 

of Variances
t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Poskušaj 

oceniti s 

kom najve s 

poslovnimi 

partnerji

Poskušaj 

oceniti s 

kom najve s 

sodelavci/so

delavkami

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval 

of the Difference

Poskušaj 

oceniti s 

kom najve s 

fantom/dekl

etom

Poskušaj 

oceniti s 

kom najve s 

prijateljem/i

co

Poskušaj 

oceniti s 

kom najve s 

starši

Poskušaj 

oceniti s 

kom najve s 

starimi starši

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 7.52: Poskušaj oceniti s kom si največ dopisuješ z uporabo SMS in MMS sporočil 

 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

fantom/dekletom Equal 
variance

s 

assumed 

2,270 ,135 2,051 109 ,043 ,661 ,322 ,022 1,299 

Equal 

variance

s not 
assumed 

    

1,998 69,857 ,050 ,661 ,331 ,001 1,321 

prijateljem/ico Equal 

variance

s 
assumed 

8,257 ,005 2,317 109 ,022 ,411 ,177 ,059 ,762 

Equal 

variance
s not 

assumed 

    

1,973 50,155 ,054 ,411 ,208 -,007 ,829 

starši Equal 

variance
s 

assumed 

,043 ,835 -,067 109 ,947 -,014 ,211 -,432 ,404 

Equal 

variance

s not 

assumed 

    

-,065 71,185 ,948 -,014 ,215 -,443 ,415 

starimi starši Equal 
variance

s 

assumed 

,064 ,800 -,089 109 ,929 -,013 ,149 -,309 ,282 

Equal 

variance

s not 
assumed 

    

-,089 75,185 ,929 -,013 ,149 -,310 ,284 

poslovnimi partnerji Equal 

variance
s 

assumed 

,103 ,749 ,018 109 ,986 ,004 ,198 -,389 ,397 

Equal 

variance
s not 

assumed 

    

,018 68,876 ,986 ,004 ,205 -,405 ,412 

sodelavci/sodelavkam
i 

Equal 
variance

s 

assumed 

6,438 ,013 -,722 109 ,472 -,156 ,216 -,585 ,272 

Equal 
variance

s not 

assumed 

    

-,668 60,964 ,507 -,156 ,234 -,623 ,311 

sošolkami/sošolci Equal 

variance

s 
assumed 

,099 ,753 2,051 109 ,043 ,554 ,270 ,019 1,089 

Equal 

variance

s not 
assumed 

    

2,021 72,055 ,047 ,554 ,274 ,008 1,101 



 
 

Tabela 7.53: Najpogostejša tema tvojih pogovorov 

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

0,69 0,408 1,703 109 0,091 0,377 0,221 -0,062 0,816

Equal 

variances 

not assumed

1,67 71,186 0,099 0,377 0,226 -0,073 0,827

Equal 

variances 

assumed

0,74 0,391 0,931 109 0,354 0,179 0,192 -0,202 0,561

Equal 

variances 

not assumed

0,953 80,156 0,343 0,179 0,188 -0,195 0,553

Equal 

variances 

assumed

0,213 0,646 1,915 109 0,058 0,575 0,3 -0,02 1,171

Equal 

variances 

not assumed

1,87 70,277 0,066 0,575 0,308 -0,038 1,189

Equal 

variances 

assumed

0,309 0,58 -0,912 109 0,364 -0,24 0,264 -0,763 0,282

Equal 

variances 

not assumed

-0,887 69,751 0,378 -0,24 0,271 -0,781 0,3

Equal 

variances 

assumed

0,085 0,772 0,033 109 0,974 0,008 0,25 -0,487 0,504

Equal 

variances 

not assumed

0,033 71,332 0,974 0,008 0,255 -0,5 0,516

Equal 

variances 

assumed

1,605 0,208 0,832 109 0,407 0,2 0,241 -0,277 0,678

Equal 

variances 

not assumed

0,789 64,865 0,433 0,2 0,254 -0,307 0,708

Equal 

variances 

assumed

0,43 0,513 2,691 109 0,008 0,518 0,193 0,136 0,9

Equal 

variances 

not assumed

2,883 90,629 0,005 0,518 0,18 0,161 0,875

Equal 

variances 

assumed

0,387 0,535 2,377 109 0,019 0,574 0,242 0,095 1,053

Equal 

variances 

not assumed

2,432 80,008 0,017 0,574 0,236 0,104 1,044

Equal 

variances 

assumed

1,058 0,306 -0,005 109 0,996 -0,001 0,235 -0,468 0,465

Equal 

variances 

not assumed

-0,004 68,202 0,996 -0,001 0,244 -0,488 0,485

Equal 

variances 

assumed

3,242 0,075 2,327 109 0,022 0,614 0,264 0,091 1,137

Equal 

variances 

not assumed

2,224 66,334 0,03 0,614 0,276 0,063 1,165

Equal 

variances 

assumed

0,241 0,624 1,335 109 0,185 0,418 0,313 -0,203 1,038

Equal 

variances 

not assumed

1,331 74,616 0,187 0,418 0,314 -0,207 1,043

Equal 

variances 

assumed

2,042 0,156 1,465 109 0,146 0,342 0,234 -0,121 0,805

Equal 

variances 

not assumed

1,424 69,451 0,159 0,342 0,24 -0,137 0,821

reševanje 

šolskih 

nalog

klepetanje s 

prijatelji kar 

tako

pogovori o 

poslovnih 

zadevah s 

poslovnimi 

partnerji

reševanje in 

razglablanje 

o osebnih 

težavah s 

prijateljem/i

co

reševanje in 

razglabljanje 

o osebnih 

težavah s 

starši

reševanje in 

razglabljanje 

o osebnih 

težavah s 

fantom/dekl

etom

pogovori o 

službenih 

zadevah s 

sodelavci

 pogovori o 

šoli s 

sošolci/sošol

kami

klepetanje s 

starši kar 

tako

Independent Samples Test

 

Levene's Test for Equality 

of Variances
t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval 

of the Difference

reševanje 

konflikta s 

fantom/dekl

etom

reševanje 

konflikta s 

starši

klepetanje s 

fantom/dekl

etom kar 

tako

 

 

 



 
 

Tabela 7.54: Starost 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14 6 5,4 5,4 5,4 

15 15 13,4 13,4 18,8 

16 9 8 8 26,8 

17 10 8,9 8,9 35,7 

18 9 8 8 43,8 

19 8 7,1 7,1 50,9 

20 2 1,8 1,8 52,7 

21 3 2,7 2,7 55,4 

22 6 5,4 5,4 60,7 

23 8 7,1 7,1 67,9 

24 5 4,5 4,5 72,3 

25 3 2,7 2,7 75 

26 3 2,7 2,7 77,7 

27 1 0,9 0,9 78,6 

28 7 6,3 6,3 84,8 

29 6 5,4 5,4 90,2 

30 11 9,8 9,8 100 

Total 112 100 100 
  

 

Descriptive Statistics 

Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

14 30 21,04 5,364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Priloga 3: Anketni vprašalnik 

 

1         Oceni kako pogosto preverjaš novosti v svojem profilu na socialnem omrežju Facebook? (Vpiši npr. večkrat 

na dan, enkrat na dan, na teden, mesec, idr….)      

1. Večkrat dnevno 

2. 1 x dnevno 

3. Do 3 x tedensko 

4. Do 5 x tedensko 

5. Do 7 x tedensko 

6. Samo čez vikend 

2        Koliko prijateljev imaš v svojem profilu Facebook? 

 

 

3        Vse "Facebook" prijatelje tudi osebno poznam. 

1 da 

2 ne  

 

 

Naštel/a bom tvoje ""Facebook"" prijatelje, ti pa povej za vsako od njih na lestvici od 1 do 5, koliko ustreza tvojim 

prijateljem. 1 pomeni, da imaš teh prijateljev najmanj;  5 pa pomeni, da imaš teh prijateljev največ, 3 pa je nekje 

vmes." 

 

 

 

11       Ali na svojem ali prijateljevem zidu objavljate slike, mnenja, idr?  

1 da 

2 ne  

 

 

 

 
  Teh je 

najmanj 

      Teh je 

največ 

 
TRDITVE 

4 
moji prijatelji s katerimi se družim v svojem prostem času 1 2 3 4 5 

5 
moji sedanji sošolci in sošolke 1 2 3 4 5 

6 
moji bivši sošolci in sošolke 1 2 3 4 5 

7 
medijske zvezde iz sveta zabave 1 2 3 4 5 

          

8 

politične osebnosti 1 2 3 4 5 

9 
moji starši 1 2 3 4 5 

10 
znanci, ki jih bežno poznam z ulice, šole, idr… 1 2 3 4 5 



 
 

Sledi nekaj trditev, ki opisujejo zakaj si se odločil/a za aktivacijo osebnega profila na Facebook-u. Za vsako trditev 

povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. Pri tem številka 1 pomeni, da zate to sploh ne drži, 5 pomeni, da zate to 

najbolj drži.  

 
  To 

zame 

sploh 

ne 

drži 

      To 

zame 

najbolj 

drži  

 

TRDITVE 

12 imeti FB profil je moderno in si "out", če ga nimaš 
1 2 3 4 5 

13 odkar imam FB profil mi ni nikoli dolgčas 
1 2 3 4 5 

14 vsi moji prijatelji imajo FB profil 
1 2 3 4 5 

15 na ta način sem poiskal/a bivše sošolce, znance, prijatelje 
1 2 3 4 5 

16 na ta način bom/sem našel/a intimnega partnerja/ko 
1 2 3 4 5 

17 
zdelo se mi je  zanimivo 1 2 3 4 5 

18 

imeti FB profil je v moji družbi zelo pomembno, saj sledimo toku 

dnevnega dogajanja 

1 2 3 4 5 

 

19   Do Facebook-a dostopam tudi preko mobilnika: 

1 da 

2 ne  

 

20     Katero znamko mobilnika uporabljaš? 

 

 

21       Koliko je star vaš mobilnik? 

1. Do 6. mesecev 

2. Do  1. leta 

3. do 2. let 

4. več kot dve leti 

5. tri leta in več 

 

       22       Kako pogosto se odločite za menjavo mobilnika? 

1. Enkrat letno 

2. Na dve leti 

3. Na tri leta 

4. Več kot štiri leta 

 

 

 

 



 
 

    23         Koliko denarja ste pripravljeni odšteti za nakup novega mobilnika? 

                                       EUR  

 

S številkami od 1 do 5 oceni, koliko vplivajo na tvojo odločitev pri nakupu novega mobilnika naštete stvari. 1 

pomeni, da sploh ne vpliva; 2 da malo vpliva; 3 da dokaj vpliva; 4 močno vpliva in 5, da odločilno, zelo močno vpliva 

na tvojo odločitev. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) 

 

31          Oceni koliko približno znašajo tvoji stroški uporabe mobilnika? 

                                 EUR 

 

S številkami od 1 do 5 oceni spodaj v tabeli katere osnovne funkcije na mobilniku največ uporabljaš. 1 pomeni, da 

jih nikoli ne uporabljate; 2 da jih uporabljate bolj malo; 3 da jih dokaj uporabljate; 4 da jih uporabljate zelo 

pogosto skoraj vsak dan in 5, da so nepogrešljive, uporabljate jih večkrat na dan. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno 

številko) 

 
  nikoli       večkrat 

na dan 

 
TRDITVE 

32 Pogovori 
1 2 3 4 5 

33 SMS in MMS 
1 2 3 4 5 

34 Fotografiranje 
1 2 3 4 5 

35 snemanje kratkih filmov 
1 2 3 4 5 

 

 
  To 

zame 

sploh 

ne 

drži 

      To 

zame 

najbolj 

drži  

 

TRDITVE 

24 ugled blagovne znamke mobilnika 
1 2 3 4 5 

25 cena mobilnika 
1 2 3 4 5 

26 mnenje tvojega fanta/dekleta oz. partnerja/partnerice 
1 2 3 4 5 

27 mnenje staršev 
1 2 3 4 5 

28 oglasi, reklame za mobilnik 
1 2 3 4 5 

29 
modnost, modernost 1 2 3 4 5 

30 
funkcije mobilnika 1 2 3 4 5 



 
 

S številkami od 1 do 5 oceni uporabo interneta s tvojim mobilnikom. 1 pomeni, da nikoli ne dostopaš do interneta z 

mobilnikom; 2 da dostopate malokrat; 3 da dostopate večkrat, če je nujno potrebno; 4 da dostop do interneta z 

mobilnikom uporabljate zelo pogosto skoraj vsak dan in 5, da dostopate do interneta večkrat na dan, kjerkoli ste. (v 

vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) 

 
  nikoli       večkrat 

na dan 

 
TRDITVE 

36 dostopam samo tam, kjer mi je omogočen brezplačen wireless 
1 2 3 4 5 

37 dostopam samo doma preko omrežja mobilnega operaterja 
1 2 3 4 5 

38 dostopam po potrebi, ne glede na stroške povezave 
1 2 3 4 5 

39 

povsod, kjer je brezplačen dostop do internega slednjega 

uporabljam, kar iz navade 

1 2 3 4 5 

 

S številkami od 1 do 5 oceni do katerih vsebin na internetu največ dostopate s svojim mobilnikom. 1 pomeni, da 

nikoli ne dostopaš;  2 da dostopate malokrat; 3 da dostopate večkrat, če je nujno potrebno; 4 da dostopate zelo 

pogosto skoraj vsak dan in 5, da dostopate do teh vsebin večkrat na dan. (v vsaki vrstici obkroži ustrezno številko) 

 
  nikoli       večkrat 

na dan 

 
TRDITVE 

40 pregled dogajnaja na Facebook-u 
1 2 3 4 5 

41 pregled vremenske napovedi 
1 2 3 4 5 

42 igranje igric na internetu 
1 2 3 4 5 

43 pregled zabavnih vsebin iz filmskega in glasbenega sveta 
1 2 3 4 5 

44 pregled gospodarskih in političnih novic 
1 2 3 4 5 

45 pregled kino, gledališkega sporeda 
1 2 3 4 5 

46 nakup raznih vstopnic 
1 2 3 4 5 

47 pregledovanje elektronske pošte in pošiljanje le-te 
1 2 3 4 5 

 

       48         Ali imate mobilnik vedno in povsod s seboj? 

1 da 

2 ne  

 

        49         Ali upoštevate navodila prepovedane uporabe mobilnika na določenih javnih mestih in slednjega 

izklopite oziroma vklopite funkcijo tiho delovanje? 

1 da 

2 ne  

         



 
 

 50        Koliko dohodnih klicev dnevno prejmete?  

 

 Vpišite povprečno število sprejetih klicev na dan:   

 

          51       Koliko odhodnih klicev dnevno sprejmete?  

 Vpišite povprečno število klicev na dan:  

 

         52        Koliko SMS in MMS dnevno sprejmete? 

Vpišite povprečno število prejetih SMS in MMS dnevno: 

 

         53          Koliko SMS in MMS dnevno pošljete? 

Vpišite povprečno število poslanih SMS in MMS dnevno: 

 

 

Poskušajte oceniti s številkami od 1 do 5 oceni s kom največ komunicirate oziroma se pogovarjaš preko mobilnika. 1 

pomeni, da nikoli ne komuniciraš z navedenimi  osebami;  2 da komuniciraš malokrat; 3 da komuniciraš večkrat, če 

je nujno potrebno; 4 da komuniciraš zelo pogosto skoraj vsak dan in 5, da komuniciraš večkrat na dan. (v vsaki 

vrstici obkroži ustrezno številko) 

 

 

 

 

 
  nikoli       večkrat 

na dan 

 
TRDITVE 

54 s fantom/dekletom 
1 2 3 4 5 

55 s prijateljem/ico 
1 2 3 4 5 

56 s starši 
1 2 3 4 5 

57 s starimi starši 
1 2 3 4 5 

58 s poslovnimi partnerji 
1 2 3 4 5 

59 s sodelavci/sodelavkami 
1 2 3 4 5 



 
 

Poskušajte oceniti s številkami od 1 do 5 oceni s kom si največ dopisujete z uporabo SMS in MMS sporočil. 1 

pomeni, da nikoli ne komuniciraš z navedenimi  osebami;  2 da komuniciraš malokrat; 3 da komuniciraš večkrat, če 

je nujno potrebno; 4 da komuniciraš zelo pogosto skoraj vsak dan in 5, da komuniciraš večkrat na dan. (v vsaki 

vrstici obkroži ustrezno številko) 

 
  nikoli       večkrat 

na dan 

 
TRDITVE 

60 s fantom/dekletom 
1 2 3 4 5 

61 s prijateljem/ico 
1 2 3 4 5 

62 s starši 
1 2 3 4 5 

63 s starimi starši 
1 2 3 4 5 

64 s poslovnimi partnerji 
1 2 3 4 5 

65 s sodelavci/sodelavkami 
1 2 3 4 5 

 

      66          Ali vas stalna dosegljivost vašega mobilnika moti? 

1 da 

2 ne  

 

 

       67          Ali vaš mobilnik kdaj izklopite, ker si zaželite mir? 

1 da 

2 ne  

 

        68         Ste tudi v času dopusta vedno dosegljivi? 

1 da 

2 ne  

 

        69          Ali menite, da je zaradi uporabe mobilnikov manj osebnih srečanj? 

1 da 

2 ne  

 

      70         Kako dolgi so običajno vaši pogovori?  

 Vpišite koliko minut traja vaš povprečni klic:   

 

 



 
 

Sledi nekaj trditev, ki opisujejo tematiko tvojih pogovorov. Za vsak opis povej, koliko drži ali ne drži zate osebno. 

Pri tem številka 1 pomeni, da zate to sploh ne drži, 5 pomeni, da zate to najbolj drži. 

 
  nikoli       večkrat 

na dan 

 
TRDITVE 

71 reševanje konflikta s fantom/dekletom 
1 2 3 4 5 

72 reševanje konflikta s starši 
1 2 3 4 5 

73 klepetanje s fantom/dekletom kar tako 
1 2 3 4 5 

74 klepetanje s starši kar tako 
1 2 3 4 5 

75 pogovori o poslovnih zadevah s poslovnimi partnerji 
1 2 3 4 5 

76 reševanje in razglablanje o osebnih težavah s prijateljem/ico 
1 2 3 4 5 

77 reševanje in razglabljanje o osebnih težavah s starši 
1 2 3 4 5 

78 reševanje in razglabljanje o osebnih težavah s fantom/dekletom 
1 2 3 4 5 

79 pogovori o službenih zadevah s sodelavci 
1 2 3 4 5 

80 pogovori o šoli s sošolci/sošolkami 
1 2 3 4 5 

81 
reševanje šolskih nalog 1 2 3 4 5 

82 
klepetanje s prijatelji kar tako 1 2 3 4 5 

 

83       Katerega spola si? 

 

1 ženska 

2 moški 

 

 84    Vpiši starost: 

 

 

 

 85      Navedi zadnjo šolo, ki si jo končal/a. 

 

1 nedokončana osnovna šola 

2 dokončana osnovna šola 

3 nedokončana poklicna ali srednja šola 

4 dokončana 2-, 2 in pol ali 3-letna poklicna šola 

5 dokončana 4-letna srednja šola 

6 nedokončana višja, visoka šola ali akademija 

7 dokončana 2-letna višja šola 

8 dokončana visoka šola, fakuleteta 

9 dokončan magisterij, doktorat znanosti 

 

 

86         Kakšen je tvoj osnovni zaposlitveni status? (obkroži en odgovor) 

 

1 osnovnošolec/ka 

2 dijak/inja 

3 študent/ka 

4 redno zaposlen/a 

5 samozaposlen 



 
 

87          Kje živiš? 

1 tipično podeželjsko okolje 

2 tipično okolje majhnih slovenskih mest, ki imajo do 25.000 

prebivalcev 

3 tipično okolje velikih slovenskih mest  

4 Ljubljana  

5 Maribor 

 


