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Povzetek 

Spletna družbena omrežja so se začela pojavljati ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja, od 

leta 2003 pa so v velikem porastu; največja družbena omrežja imajo danes več kot milijardo 

uporabnikov. S povečevanjem števila uporabnikov se veča tudi dobičkonosnost takšnih omrežij, 

saj večja komercialna družbena omrežja služijo na račun uporabnikov, njihovega časa in podatkov. 

Zato poskušajo ustanovitelji uporabnike čim bolj pritegniti k aktivni uporabi, kar jim glede na 

raziskave o porabljenem času mladostnikov na družbenih omrežjih tudi uspeva. 

Družbena omrežja imajo lahko tudi dobre lastnosti. Opazili smo, da mladostniki uporabljajo 

spletna družbena omrežja tudi za namene organiziranja prostega časa, ob tem pa zaradi 

zasvojitvenih elementov na njih preživijo več časa, kot bi ga sicer. Poskušali smo najti spletno 

omrežje, preko katerega bi lahko mladostniki komunicirali, se povezovali med seboj in znotraj 

interesnih skupin ter se dogovarjali za druženje v živo. Hkrati pa takšno omrežje ne bi smelo imeti 

zasvojitvenih elementov, na račun katerih bi mladostniki preživeli več časa za ekranom. Ker 

omrežja, ki bi zadostilo takšnim kriterjem, nismo našli, sva ustvarila spletno aplikacijo GoOff. 

Aplikacijo GoOff smo preskusili v osnovni šoli, kjer smo ugotavljali, kako bodo učenci devetega 

razreda osnovne šole aplikacijo uporabljali in ustvarili družbeno omrežje. Pri opazovanju 

njihovega vedenja na spletnem družbenem omrežju smo upoštevali tudi prijateljske vezi med 

učenci in njihovo družabnost ter zadovoljstvo z odnosi z vrstniki, ki smo jih ocenili brez uporabe 

aplikacije. Ugotovili smo, da so se bolj družabni učenci udeleževali več dogodkov, organiziranih 

s pomočjo aplikacije. Iz raziskave je tudi razvidno, da je bila igrafikacija omrežja, tj. nagrajevanje 

aktivnosti uporabnikov s točkami, dodatna spodbuda za druženje iz oči v oči pri učencih, ki so 

aplikacijo aktivno uporabljali. Kot ključni dejavnik za aktivno uporabo aplikacije pa smo 

prepoznali interes uporabnikov za dogajanje v aplikaciji.  

V aplikacijo smo vključili tudi nekaj videoposnetkov, s katerimi smo želeli osveščati uporabnike 

o varni rabi spleta, vendar se ti posnetki niso izkazali za učinkovit način osveščanja.  

Čeprav udeleženci niso uporabljali aplikacije v tolikšni meri, kot smo pričakovali, da jo bodo, se 

je pokazalo, da je aplikacija smiselno oblikovana in da omogoča doseganje cilja, s katerim smo jo 

oblikovali – povezovanje uporabnikov in organiziranje dogodkov za druženje v živo.  
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Abstract 

Social media appeared at the end of the 1990s, and they have been in vast increase since 2003. 

Nowadays, the biggest social media have more than a billion users. Due to the increase in the 

number of users, the profitability of such media has risen as well, because commercial social media 

earn on account of the users, their time and data. Thus, the founders are trying to engage the users 

extremely more towards active usage, which - according to the research regarding youths’ time 

spend on social media - they are also succeeding.  

Social media can also have good attributes. We have noticed that youths use social media for 

organizing their free time as well, however due to the addictive elements they spend more time on 

them as they would otherwise. We have tried to find a social media, which youths could 

communicate on, connect with each other and within interest groups and arrange to socialize face 

to face. At the same time, such a social media should not have addictive elements, at the expense 

of which youths would spend more time in front of a screen. Not finding a social media that would 

meet such criteria, we have created an online application GoOff.  

We tested the application GoOff in a primary school, where we were finding out how nine graders 

of a primary school would use this application and start a social media. By observing their 

behaviour on social media, we took into account friendships among students and their degree of 

loneliness, we assessed without using application. During our research we noticed some 

differences regarding the factor of loneliness and the use of the application GoOff as well. In this 

research we have learnt that the lonelier students participated in fewer events and that the 

gamification of this social media was an additional encouragement for socializing face to face with 

the students who used this application actively. 

We included some video to raise awareness of safe internet use, however they didn’t turn out to 

be efficient.  

The students who did not use browsers adapted for this application, were less active due to the 

poorer user experience. The available time of the students to socialize and have additional activities 

had the biggest impact on the attendance at events. That was what limited the use of this application 

the most; because as a reason for not using it, the students listed exactly this most often. 
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1 Uvod  

Magistrsko delo je nadaljevanje diplomskega dela obeh avtorjev, kjer smo raziskovali namen 

družbenih omrežij. Analizirali smo izzive, s katerimi se soočajo uporabniki spleta 2.0. Izpostavili 

smo tako dobre kot slabe lastnosti spletnih družbenih omrežij. Naš glavni namen pa je bil raziskati 

povezavo med družbenimi omrežji in druženjem iz oči v oči. Ugotavljali smo, ali je smiselno 

mladostnike spodbuditi k druženju izven virtualnega sveta preko družbenih omrežij. 

Tudi pri magistrskem delu smo se odločili za delo v paru. Glavni razlog za to je bila kompleksnost 

naloge, ki smo si jo zadali. Prav tako se nam je zdelo smiselno sodelovati pri ustvarjanju 

magistrskega dela na temeljih, postavljenih v diplomski nalogi. 

Spletna družbena omrežja in družbeni mediji so postali del našega vsakdana. V primeru, ko se 

elektronska komunikacija uporabnikov osredotoči na ustvarjanje skupnosti, ki si deli informacije, 

ideje, lastna sporočila in večpredstavne vsebine (npr. video posnetke, slike), govorimo o družbenih 

medijih. V primeru, ko je osnovni fokus spletnega mesta ali mobilne aplikacije ustvarjanje in 

negovanje odnosov oz. skupnosti na spletu, govorimo o spletnem družbenem omrežju. V 

magistrskem delu obranavamo spletna družbena omrežja. 

O začetkih spletnih družbenih omrežij literatura ni poenotena. Pogosto pa se omenja leto 1997, ko 

je bila objavljena spletna stran SixDegrees.com. To je bilo prvo družbeno omrežje, kateremu se je 

pridružilo večje število uporabnikov (Heidemann, Klier in Probst, 2012). Od takrat naprej se je 

popularnost in raznolikost družbenih medijev le še širila (Boyd in Ellison, 2007). Danes več kot 

tretjina mladostnikov starih med 16 in 29 let uporablja družbene medije (Being young in Europe 

today – digital world, 2017). 

Današnji mladostniki so s tehnologijo družbenih medijev odraščali in tako niti ne poznajo sveta 

brez njih (Kuss in Griffiths, 2017). Tudi sam način druženja oz. socializacija se spreminja, ljudje 

se poslužujejo novih možnostih tkanja prijateljskih vezi (Flanagin in Metzger, 2008). Spletna 

družbena omrežja tako mladostnikom pomagajo obdržati stike s sošolci in oddaljenimi prijatelji 

(Yadav, 2016). Vpletenost novih tehnologij v naš vsakdan pa ni povsem naključna. Storitve 

spletnih družbenih omrežij oz. aplikacije le-teh imajo zasvojitveni dizajn. Razvijalci dobro poznajo 

strategije, kako ustvarjati nove tehnologije, ki bodo pritegnile našo pozornost. Tako podatek, da 
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povprečni uporabnik preveri svoj telefon več kot 150-krat na dan, ni niti toliko presenetljiv 

(Neyman, 2017). 

Z večjim številom pametnih naprav, zlasti telefonov, in vse lažjo dostopnostjo do spletnih 

družbenih omrežij se prav tako veča količina osebnih podatkov posameznika na spletu. Ti se 

navadno niti ne zavedajo, katere podatke in za kakšne namene jih družbena omrežja zbirajo 

(Selwyn in Pangrazio, 2018). Zato je ozaveščanje uporabnikov o varni uporabi spleta ključnega 

pomena. Ugotavljanje, ali so družbeni mediji smiselni ali ne ter ali imajo več pozitivnih kot 

negativnih lastnosti, lahko hitro zamegli dejstvo, da so ti že del našega življenja (Gold, 2015; 

Dabarov, 2018). Eden izmed načinov poučevanja in učenja varne rabe spleta in družbenih medijev 

je vključitev le-teh v šolski kurikulum (Abe in Jordan, 2013). Seveda pa le omogočanje uporabe 

družbenih medijev in mobilnih naprav znotraj šol ne bi prinesla sprememb. Mladostnikom bi 

morali pomagati razumeti naravo družbenih medijev in spletnih družbenih omrežij ter njihov 

zasvojitveni dizajn, da bi znali sami bolj odgovorno uporabljati družbena omrežja (Družbeni 

mediji pri pouku, 2018). 

Na to, koliko časa in v kakšne namene uporabniki uporabljajo družbene medije, pa vpliva tudi 

njihova osebnost (Zúñiga, Diehl, Huber in Liu, 2017). Osebe, ki imajo v večji meri izraženo 

dimenzijo ekstravertnosti in so čustveno manj stabilne, naj bi bile nagnjene k pogostejši uporabi 

spleta in družbenih medijev (Correa, Bachmann, Hinsley, in Zúñiga, 2013). 

Na podlagi predstavljenih ugotovitev smo se odločili, da razvijemo aplikacijo (oz. spletno 

družbeno omrežje) za mladostnike, ki bi spodbujala druženje v živo, s tem da bi bila brez 

zasvojitvenih elementov ter bi vsebovala tudi nekaj poučnih vsebin o varni rabi spleta. Aplikacijo 

smo preskusili v dveh oddelkih devetega razreda osnovne šole.     

Spletna družbena omrežja so spletne storitve, preko katerih ljudje razvijajo, vzpostavljajo in 

vzdržujejo medsebojne odnose (Social network, b.d.). V diplomskem delu (Čufer in Knežević, 

2017) smo že opisali nekatere značilnosti spletnih družbenih omrežij. V nadaljevanju pa bomo 

pregledali razvoj omrežij ter izpostavili nekaj zasvojitvenih elementov omrežij, kar predstavlja 

nadgradnjo vsebin v diplomskem delu. 

Poleg popularnejših družbenih medijev bomo izpostavili tudi take, ki se v večji meri ukvarjajo s 

tematiko aktivnega preživljanja prostega časa iz oči v oči ter povezovanja ljudi v offline svetu. O 
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teh medijih v diplomskem delu nismo pisali, saj jih še ni bilo, zato se jim bomo posvetili v 

magistrskem delu. Prav tako bomo predstavili, kako pogosto uporabniki, predvsem mladostniki, 

uporabljajo družbena omrežja. 

 V magistrskem delu se bomo osredotočili na opis aplikacije, ki sva jo razvila, opis poskusa rabe 

aplikacije v dveh oddelkih devetega razreda osnovne šole ter analizi podatkov, ki smo jih pridobili 

od uporabnikov med uporabo in po uporabi, ki pričajo o odnosu do aplikacije ter vplivih tovrstne 

aplikacije na druženje iz oči v oči. 
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2 Spletna družbena omrežja, njihov namen in nevarnosti za uporabnike 

V tekočem poglavju bomo opisali razvoj spletnih družbenih omrežij skozi čas. Opisali bomo večja 

družbena omrežja v svetu in pri nas. Začeli bomo z letom 1997 in opisali vse do leta 2005, kjer se 

bomo srečali s prvimi družbenimi omrežji na Slovenskem. Nato pa bomo opisali še nekatera 

sodobna omrežja. Opisali bomo tudi okoliščine in dejavnike, ki so vplivali na njihov razvoj, ter 

lastnosti, ki so vplivale na njihov propad. 

 Razvoj spletnih družbenih omrežij 

Spletna družbena omrežja temeljijo na spletnih storitvah oz. aplikacijah, ki uporabnikom 

omogočajo ustvariti javni ali poljavni profil znotraj nekega omejenega prostora. Ustvarijo lahko 

seznam uporabnikov, s katerimi želijo deliti svojo vsebino (Boyd in Ellison, 2007). 

Raziskovalci navajajo različne podatke o zgodovinskih začetkih družbenih omrežij. Nekateri 

omenjajo že leto 1792, ko je bil izumljen telegram, ki je omogočal hitro komunikacijo preko 

velikih razdalj (McFadden, 2018). Drugi povezujejo začetek družbenih omrežij z letom 1997, ko 

je bila objavljena spletna stran SixDegrees.com. To je bila prva spletna stran, ki je zadostila 

pogojem zgornje opredelitve družbenih omrežij in je dosegla večje število uporabnikov, zato bomo 

začeli naš pregled s tem omrežjem (Boyd in Ellison, 2007). 

2.1.1 Prva spletna družbena omrežja 

Leta 1997 je Andrew Weinreich ustvaril družbeno omrežje SixDegrees. Omrežje je imelo že po 

enem letu milijon registriranih uporabnikov (Heidemann, Klier in Probst, 2012). Ko je bilo 

omrežje najbolj uspešno, je imelo približno 3,5 milijona uporabnikov in okrog 100 zaposlenih 

(SixDegrees.com, 2018). Kljub vsemu je leta 2001 prenehalo delovati, saj jim ni uspelo ustvariti 

trajnostnega poslovnega modela. Glavni razlog je bila slabo razvita spletna tehnologija in nezrelost 

spletnega oglaševanja. Vodilni so slednje utemeljili s tem, da je bil SixDegrees preveč pred svojim 

časom, da bi lahko uspel (Heidemann, Klier in Probst, 2012). 

Med letoma 1997 in 2001 se je po zgledu SixDegrees pojavilo več orodij, ki ustrezajo kriteriju 

družbenega omrežja. Orodja so omogočala ustvarjanje profilov in povezovanje s prijatelji (Boyd 

in Ellison, 2007; Heidemann, Klier in Probst, 2012). Pred naslednjim valom družbenih omrežij 

(Heidemann, Klier in Probst, 2012) je smiselno omeniti še spletno stran Rayzer.com, ki je začela 
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delovati leta 2001 in velja za prvo poslovno družbeno omrežje. Njen namen je bil pomagati 

poslovnežem učinkoviteje izkoriščati in razširiti poslovne mreže (Boyd in Ellison, 2007).  

Naslednje pomembno družbeno omrežje, Friendster, je leta 2002 ustanovil kanadski programer 

Jonathan Abrams. V prvih nekaj mesecih so pridobili 3 milijone uporabnikov. Leto kasneje so 

zavrnili ponudbo za prodajo Googlu in se osredotočili na širjenje v Aziji. Leta 2011 so družbeno 

omrežje spremenili v stran z igrami (Friendster, 2019). 

Naslednji val družbenih omrežij se je začel leta 2003 z ustanovitvijo MySpace-a, ki je postal 

globalno prepoznaven (Heidemann, Klier in Probst, 2012). Ker je takrat obstajalo že kar nekaj 

družbenih omrežij, se je oblikoval celo termin YASNS: »Yet Another Social Networking Service«, 

kar bi v prevodu pomenilo: »Pa ne še eno družbeno omrežje«. Večina novih družbenih medijev je 

že takrat temeljila na ustvarjanju profilov. Strani, kot LinkedIn, Visible Path in Xing, so bile 

namenjene povezovanju poslovnih uporabnikov. Druga družbena omrežja, kot npr. Dogster, so 

služila povezovanju glede na skupne interese in so bila popularna v določenih skupinah ljudi. 

Zanimivo je, da so ob vzponu družbenih omrežij tudi navadne spletne strani začele implementirati 

elemente le-teh in tako postale tudi same del družbenega omrežja. Primeri takih strani so Flicker, 

Last.FM in YouTube (Boyd in Ellison, 2007).   

MySpace je bilo sprva družbeno omrežje podobno Friendster-u (Chandler, 2011). Začetni uspeh 

strani pripisujejo njegovemu enostavnemu načinu uporabe, saj je bil Friendster bolj zahteven za 

uporabo (Heidemann, Klier in Probst, 2012). MySpace je uporabnikom omogočal, da so po spletu 

sledili svojim najljubšim glasbenim skupinam, slavnim osebam in se povezovali s svojimi prijatelji 

(Myspace, 2019; Keys, 2017). Hitro rast MySpace-a nekateri pripisujejo veliki začetni bazi 

uporabnikov. Stran je bila ustvarjena pod okriljem podjetja eUniverse, kjer so poleg tehnične 

podlage pridobili tudi veliko začetno maso ljudi (Myspace, 2019). Nekateri viri pa uspeh 

pripisujejo tudi slavnim osebam, ki so zapustile portal Friendster in se pridružile MySpace-u. Med 

njimi velja omeniti medijsko osebnost Tilo Tequila, ki je bila zaradi neprimernega obnašanja 

večkrat izključena iz portala Friendster, na MySpace-u pa so jo podprli in na njen račun pridobivali 

uporabnike (Wojdylo, 2015; Grossman, 2006). S številom uporabnikov se je večala tudi vrednost 

MySpace-a in tako ga je leta 2005 kupil News Coporation za 580 milijonov ameriških dolarjev 

(Myspace, 2019). Po nakupu je stran pridobila še več novih uporabnikov in jih dosegla kar 75 

milijonov (Smith, 2019), s tem pa se je njena finančna vrednost potrojila (Myspace, 2019).  



7 

 

Ob vrhuncu popularnosti omrežja leta 2008 naj bi bil MySpace vreden kar 12 milijard ameriških 

dolarjev. V istem letu pa ga je v številu uporabnikov prehitelo novejše družbeno omrežje Facebook 

(Smith, 2019), s čimer so se začele težave MySpace-a. Ker se je MySpace povezal z Googlom, se 

je na strani pojavljalo vse več oglasov, to pa je začelo odvračati uporabnike. Glede posodabljanja 

omrežja so bili manj ažurni v primerjavi s konkurenčnim Facebookom, poleg tega pa se je na 

MySpace-u pojavljalo vse več napak (Adegoke, 2011). Leta 2011 je News Coporation prodala 

MySpace za 35 milijonov ameriških dolarjev (Myspace, 2019). Stran je še vedno aktivna, vendar 

ne deluje več kot nekdanje družbeno omrežje – sedaj v novi podobi milijonom obiskovalcev 

dnevno ponuja novice iz sveta zabave (Moreau, 2018). 

MySpace je bil prvo svetovno znano družbeno omrežje. Velja omeniti, da so se znotraj posameznih 

držav in regij razvijala še druga družbena omrežja: Orkut je bilo glavno družbeno omrežje v 

Braziliji in kasneje v Indiji; Mixi se je širil po Japonski (Boyd in Ellison, 2007); nemški in 

nizozemski uporabniki so uporabljali omrežje Hyves (Hyves, 2018), švedski LunarStorm; v 

manjših državah Srednje in Južne Amerike ter Evrope je bilo popularno omrežje Hi5; v Veliki 

Britaniji je bilo znano omrežje Bebo; na Kitajskem pa je družbeno omrežje QQ postalo svetovna 

uspešnica, ko so spletni strani dodali t. i. instantni klepet. Instant klepet je možnost pisnega 

komuniciranja z uporabniki brez potrebe po osveževanju strani, kar je postalo pomemben nov 

način komuniciranja znotraj družbenih omrežij (Boyd in Ellison, 2007). 

2.1.2 Prva spletna družbena omrežja v Sloveniji 

V Sloveniji je bilo precej popularno družbeno omrežje Netlog (Netlog, 2019), ki je bilo 

ustanovljeno leta 1999 pod imenom ASL.TO in se kasneje preimenovalo v Redbox. To je bilo v 

osnovi omrežje, ki je združevalo uporabnike iz Belgije, ki se je leta 2005 razširilo med evropskimi 

uporabniki in se preimenovalo v Netlog. Leta 2007 je imelo že 28 milijonov uporabnikov (Lah, 

2010). 

V Sloveniji je v tem času nastajalo slovensko družbeno omrežje Obala.net, ki sta ga leta 2002 

postavila Jakob Munih in Marko Milost (Dravinec, 2014). Leta 2005 je portal prejel nagrado 

Izidor, nagrado revije Gospodarski vestnik za uspehe na področju spleta (Podeljene nagrade Izidor, 

2015). Obala.net je leta 2007 ob svojem vrhuncu presegla sto tisoč mesečnih uporabnikov in tako 

povezovala ljudi več generacij iz primorske regije in širše (Dravinec, 2014). 
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Slika 1: Izgled spletnega mesta Obala.net leta 2005 (obala.net, b.d.) 

2.1.3 Facebook 

Leta 2004 je Mark Zuckerberg, 19-letni študent harvardske univerze, zagnal spletno stran 

thefacebook.com (A brief history of Facebook, 2007), kar je bila pomembna prelomnica na 

področju družbenih omrežij. Pred Facebookom je Zuckerberg izdelal stran CourseMatch za 

povezovanje med harvardskimi študenti, ki so obiskovali iste študijske predmete. Ustvaril je tudi 

spletno stran FaceMash (Facebook: a timeline of the social network, 2012), na katero je naložil 

slike študentk s Harvarda, da so jih obiskovalci lahko ocenjevali. Stran je bila deležna številnih 

kritik, saj so bile slike študentk ukradene s strežnikov univerze (Longo, 2018).  

Zuckerberg je z izgradnjo podobnih projektov prišel na idejo o thefacebook-u (Y Combinator, 

2016), čeprav je avtentičnost ideje o strani nekoliko zamegljena, saj je bil Zuckerberg, sicer 

neuspešno, obtožen kraje te ideje (Carlson, 2010). Thefacebook.com je bila spletna stran, ki je 

uporabnikom dovolila ustvariti profil in se povezati z drugimi uporabniki znotraj univerze Harvard 
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(Facebook, 2019). S časom se je spletna stran razširila po drugih univerzah, leta 2005 tudi po 

srednjih šolah, takrat z novim preprostim imenom Facebook (Facebook: a timeline of the social 

network, 2012). Sprva so univerze oz. šole uporabljale Facebook ločeno tako, da so bili profili 

uporabnikov vidni le uporabnikom iste inštitucije. S tem so dosegli večje zaupanje uporabnikov, 

da so bili ti pripravljeni deliti več osebnih podatkov (Vator, 2015). Septembra 2006 je Facebook 

dodal prvo verzijo t. i. novic, kar je pomenilo, da so se na domači strani zbirale vse nove objave 

uporabnikovih prijateljev. Na posameznih profilih pa so uporabniki lahko enostavno pregledovali 

stare in nove objave posameznih uporabnikov (Murphy, 2013). Koncept takšnega prikaza novic je 

bil takrat še relativno nov; Twitter je kmalu sledil s podobnim načinom prikaza novic (Timeline 

of Facebook, 2019).  

Konec septembra 2006 je Facebook postal javen za vse uporabnike; pred tem se namreč omrežju 

niso mogli pridružiti milijoni uporabnikov, ki so to sicer domnevno želeli (Alto, 2006). V letu 

2008 je Facebook omogočil možnost neposrednega komuniciranja med uporabniki in takrat 

dosegel 100 milijonov uporabnikov. Leto kasneje je dodal gumb »like« oziroma »všeč mi je« 

(Facebook: a timeline of the social network, 2012), ki je bil nadvse podoben tistemu na družbenem 

omrežju FriendFeed (Kincaid, 2009). Kasneje, po uvedbi gumba, je Facebook tudi kupil 

FriendFeed in njihovo ekipo (Frommer, 2009).  

Facebook redno dodaja nove produkte in funkcionalnosti oz. elemente (Timeline of Facebook, 

2019). Leta 2009 so uvedli označevanje prijateljev znotraj statusov z znakom @ (Staff, 2009), dve 

leti kasneje so s pomočjo Skypa dodali videoklice (Ashford, 2011); v naslednjem letu pa so z 

nakupom Instagrama še nekoliko omejili svojo konkurenco (Facebook Buys Instagram For $1 

Billion, Turns Budding Rival Into Its Standalone Photo App, 2012). Vse do danes Facebook dodaja 

nove storitve in na tak način uspešno zadržuje stare in pridobiva nove uporabnike (Y Combinator, 

2016).  

Poleg novih storitev in posodabljanja grafične podobe platforme podjetje uspešno uporablja tudi 

umetno inteligenco (Backstorm, 2011). Facebook od uporabnikov prejme ogromne količine 

podatkov, več kot 100 terabajtov podatkov na pol ure (Kari, 2017). S pomočjo teh podatkov lahko 

Facebook prilagodijo posameznemu uporabniku oz. z analizo podatkov, ki jih le-ta pušča, 

modelirajo obnašanje oz. značilnosti uporabnikov. Uporabnikom lahko tako priporočajo filme, 

predlagajo iskane zadetke in nove spletne prijatelje, ki jih predvidoma poznajo tudi osebno. Iz 
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analize objavljene vsebine lahko ugotovijo veliko osebnostnih struktur uporabnikov ter določijo, 

kdaj se bo, oziroma se je, nek dogodek zgodil. Zanimiv primer je, ko so iz objav uporabnikov na 

Facebooku predvideli nov izbruh gripe (Backstorm, 2011). Prav tako s pomočjo modelov umetne 

inteligence določajo, kdaj bo nekomu katera objava všeč in kdaj je večja verjetnost, da bo na 

objavo reagiral. Tako ima vsak uporabnik sebi prilagojen »zid« z najnovejšo vsebino (Backstorm, 

2011). Leta 2014 je Facebookov logaritem DeepFace, s pomočjo globokega učenja, dosegel skoraj 

človeško stopnjo natančnosti pri prepoznavanju obrazov na fotografijah. Določen obraz lahko tako 

na neki fotografiji prepozna s kar 97% natančnostjo (Etherington, 2014). 

Vse od začetka razvoja družbenih medijev do danes je nastalo že veliko podobnih strani 

(Colaiacovo, 2017). Poleg že opisanih bomo na kratko predstavili še družbene medije YouTube, 

Twitter, Instagram in Snapchat. Opisali bomo še nekatera bolj usmerjena družbena omrežja, ki 

tako ali drugače spodbujajo stik iz oči v oči ali nam omogočajo organizacijo prostega časa. 

2.1.4 YouTube 

Ustanovitelji YouTube-a, Karim, Chen in Hurley so prišli na idejo o spletni strani za deljenje 

videoposnetkov, ko so ugotovili, da taka stran še ne obstaja. Platforma je bila ustanovljena leta 

2005 in je danes ena najbolj obiskanih strani v zgodovini interneta. Od novembra 2006 je postal 

lastnik YouTube Google (Ace X, 2016). Uporabniki YouTube-a si ogledujejo različne posnetke, 

najpogosteje so to videospoti in smešni videoposnetki, pogoste pa so tudi izobraževalne vsebine 

(Buzzetto-More, 2014). 

2.1.5 Twitter 

Naslednje pomembno družbeno omrežje je Twitter, ki so ga februarja 2006 zasnovali Jack Dorsey, 

Noah Glass, Evan Williams in Biz Stone ter naslednji mesec že poslali prvi »tweet« (Timeline of 

Twitter, 2018). Ljudje uporabljajo Twitter za medsebojno povezovanje, izražanje svojih mislih in 

idej ter za opisovanje trenutnih dogodkov. Nekateri pa ga uporabljajo predvsem za spremljanje 

ostalih uporabnikov (Fitton Poston in Gruen, 2009). Komunikacija poteka preko kratkih zapisov, 

t. i. tweet-ov, ki so bili sprva omejeni na 140 znakov, kar je zgornja meja enega SMS-sporočila 

(omrežje je namreč delovalo preko SMS-protokola). Twitter je kasneje prešel na splet in od leta 

2017 omogoča dvakrat daljše objave (MacArthur, 2018). Leta 2013 je pod družbo Twitter izšlo 

omrežje Vine, preko katerega lahko uporabniki delijo šestsekundne posnetke (Vine (service), 

2019). 
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2.1.6 Instagram 

Leta 2010 sta Kevin Systrom in Mike Krieger ustvarila zelo hitro rastoče družbeno omrežje 

Instagram, namenjeno deljenju foto- in videovsebin (Moreau, 2018). Že v prvem tednu je imelo 

omrežje sto tisoč uporabnikov, do konca leta pa že milijon. Aprila 2011, ko je imel Instagram že 

50 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov, ga je za približno milijardo ameriških dolarjev kupil 

Facebook (Timeline of Instagram, 2019).   

2.1.7 Snapchat 

Snapchat je še eno novejše popularno družbeno omrežje, ki so ga ustvarili Evan Spiegel, Bobby 

Murphy in Reggie Brow. Želeli so oblikovati nekakšno »anti-Facebook aplikacijo«, preko katere 

bi bilo mogoče deliti vsebino brez zbiranja všečkov (Wittels Wachs, 2018). Snapchat uporabnikom 

omogoča pošiljanje in sprejemanje slik ter videoposnetkov, ki se samodejno izbrišejo po 24 urah. 

Več kot 60 % uporabnikov omrežja je starih med 13 in 34 let, omrežje pa uporabljajo predvsem 

za komuniciranje z manjšimi skupinami ljudmi. Najpogosteje si med seboj pošiljajo sebke oziroma 

»selfije« (Moran, Salerno in Wade, 2018). V začetku leta 2018 je imel Snapchat že 191 milijonov 

dnevno aktivnih uporabnikov (Greenfield, 2018).  

2.1.8 Foursquare 

Foursquare je spletna in mobilna aplikacija, ki omogoča raziskovanje okolice oziroma krajev, v 

katere je oseba namenjena (Foursquare City Guide, 2019). V začetku je bil Foursquare družbeno 

omrežje, ki je s pomočjo geolokacije posredovalo informacije o lokaciji uporabnikov (prijateljev) 

(Tsukayama, 2016). Določene lokacije (npr. lokali, ustanove) so lahko prejemali točke v smislu 

nagrade za zvestobo ali popularnost (Saint, 2010). Od leta 2009, ko je bil ustvarjen, do 2014 je 

imel Foursquare že 45 milijonov uporabnikov (Smith, 2014).  

Ko so tudi druga popularna družbena omrežja (npr. Facebook, Twitter in Instagram) začela uvajati 

funkcije v povezavi z geolokacijo, je Foursquare izgubil svojo glavno prednost. Leta 2014 je zato 

spremenil svojo ponudbo in ustvaril aplikacijo Swarm, ki je delovala po podobnem principu ter 

kot dodatek uporabnikom priporočala morebitne zanimive lokacije na podlagi njihovih interesov 

(Foursquare Swarm: Check In, 2019). Prvotna Foursquare platforma, zdaj imenovana Foursquare 

City Guide, pa se je prelevila v servis, namenjen izključno iskanju lokacij. Z novo podobo se je 

oddaljila od družbenih medijev ter postala konkurenčna platforma Yelp-u (Tsukayama, 2016), ki 

je aplikacija za iskanje in ocenjevanje različnih storitev (Yelp, 2019). 
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2.1.9 Semaforum – slovensko omrežje za organizacijo druženja  

Semaforum je družbeno omrežje, katerega ustanovitelja sta Ana Škerjanc in Matic Tribuš. Je prvo 

slovensko omrežje, katerega namen je iskanje družbe za preživljanje prostega časa, in je bilo torej 

ustvarjeno za namen prestopa iz virtualnega v realni svet (Semaforum, 2018). Prva verzija je bila 

objavljena v testni obliki 16. avgusta 2016. Omrežje hitro raste že od vsega začetka: v testnem 

obdobju je pridobilo 1300 uporabnikov (Šašek Kocbek, 2016), januarja 2018 pa je imelo že več 

kot 11 000 uporabnikov (Semaforum, 2018). 

Semaforum je namenjen predvsem iskanju družbe za športne dejavnosti (npr. poleti za iskanje 

družbe za v hribe in pozimi za iskanje soigralcev pri skupinskih športih), pa tudi za potovanja in 

kulturne dejavnosti (Vojska, 2017). Uporabniki lahko navedejo določen termin za neko aktivnost, 

ali pa z objavo le izrazijo interes za neko aktivnost. Omrežje omogoča spremljanje objav (pobud) 

drugih uporabnikov, oblikovanje skupin glede na podobne interese ter objavo lastnih pobud za 

druženje. Portal uporabnike obvešča o novih komentarjih njihovih objav ter o tem, koliko 

uporabnikov si je njihovo aktivnost shranilo za kasnejši ogled oz. premislek o tem, ali se je želijo 

udeležiti (Semaforum, 2018). Posebnost Semaforuma je, da ne omogoča nastavljanja profilih slik, 

saj tako zunanji videz osebe, ki objavi pobudo za druženje, ne more predstavljati glavnega kriterija 

za izbiro aktivnosti (Vojska, 2017). V prihodnosti želita ustanovitelja ponuditi omrežje tudi v 

tujini, v kolikor bi bilo v Sloveniji dovolj razširjeno (Vojska, 2017). 
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3 Analiza pogostosti rabe med mladostniki in izzivi družbenih omrežij 

V poglavju se ukvarjamo z načinom, pogostostjo rabe družbenih medijev med mladostniki ter 

izzivi sodobnih družbenih omrežij, zasvojitvenimi elementi, ki jih mediji vsebujejo in posledicami 

le-teh. Skladno s strokovno in raziskovalno literaturo bomo opisali zasvojitvene elemente omrežij, 

ki so jih lastniki vgradili med fukcionalnosti. 

V diplomskem delu (Čufer in Knežević, 2017) smo podrobneje predstavili način rabe, možne 

izzive družbenih medije. Pisali smo predvsem o tveganih negativnih posledicah, ki lahko 

bremenijo uporabnike. V magistrskem delu se bomo osredotočili na možnosti soočanja s 

predstavljenimi izzivi, ki jih predstavljajo določeni elementi spletnih omrežij in družbenih 

medijev. Seveda imajo spletna družbena omrežja tudi veliko dobrih lastnosti, nekatere izmed njih 

smo omenili v diplomskem delu. Na primer možnost učencev, da se preko njih povezujejo in 

sodelujejo pri projektih in domačih nalogah, medkulturno povezovanje učencev, šol in učiteljev 

… Tudi z izdelavo spletne aplikacije in s tem magistrskim delom poskušamo izpostaviti dobre 

lastnosti in prednosti povezovanja ljudi preko spleta. 

Ko so se pojavila spletna družbena omrežja, so uporabniki na njih predvsem poročali o svojih 

trenutnih dejavnostih. Zdaj pa lahko z spletnih družbenih omrežij razberemo precej podatkov o 

uporabnikih. Mladostniki se že od otroštva srečujejo s tehnologijo spleta 2.0 in si niti ne 

predstavljajo sveta brez spletnih družbenih omrežij (Kuss in Griffiths, 2017). Uporaba družbenih 

omrežij je tako mladostnikom postala že navada. Navade pa niso vedno pozitivne: nekatere lahko 

vodijo v tvegano vedenje ali v zasvojenost. Nezdrave navade nam pogosto omogočajo kratkoročne 

zadovoljitve potreb, ki pa se na dolgi rok ne obrestujejo (Turel in Serenko, 2012). 

 Pogostost uporabe družbenih omrežij in spleta pri otrocih in mladostnikih 

V današnjem času se povečuje čas, ki ga otroci in mladostniki preživijo na spletu. V statističnemu 

pregledu OECD za leto 2017 za področje znanosti, tehnologije in industrije, v katerem so med 

drugim preučevali uporabo spleta pri slovenskih mladostnikih, se je pokazalo, da kar 73 % 

mladostnikov dnevno uporablja družbene medije. Skoraj 37 % slovenskih učencev na navaden 

delovni dan, izven šolskih klopi, preživi na internetu od 2 do 6 ur. To je sicer nekoliko manj od 

OECD povprečja (43,3 %). Med letoma 2012 in 2015 se je povečal čas, ki ga otroci in mladostniki 

posvetijo brskanju po spletu. V času raziskave je imelo v Sloveniji 75,5 % gospodinjstev dostop 
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do spleta (OECD, 2017b). Zanimiv je tudi podatek, kolikšen delež otrok se je srečal z internetom 

še pred šestim letom starosti. Od leta 2012 do 2015 je odstotek narasel z 12,6 % na 15,8 % (za 

primerjavo povprečje otrok iz držav OECD je naraslo z 14,5 % iz 2012 na 17,3 % v letu 2015). 

Podatki kažejo trend vse zgodnejšega srečevanja z internetom. Od vseh udeležencev raziskave jih 

je manj kot 0,3 % odgovorilo, da z internetom še niso imeli stika (OECD, 2017b). 

Nekateri otroci in mladostniki preživijo na običajen dan na spletu več kot 6 ur, to so t. i. ekstremni 

internetni uporabniki (OECD, 2017a). V raziskavi iz Velike Britanije je bila več kot tretjina 15-

letnikov ekstremnih uporabnikov spleta; skoraj vsi 15-letniki (natančneje malo manj kot 95 %) pa 

so pred šolo ali po njej uporabljali družbene medije (Frith, 2017). 

V anketi, ki smo jo izvedli v diplomskem delu (Čufer in Knežević, 2017), smo anketirance 

vprašali, ali raje komunicirajo iz oči v oči ali preko družbenih medijev. Večina vprašanih, 57 %, 

je odgovorila, da se najraje pogovarjajo iz oči v oči, 36 % vprašanim je bilo vseeno, ali 

komunicirajo iz oči v oči ali preko spleta, in le 7 % jih je dejalo, da raje komunicirajo preko 

družbenih medijev. Raziskava je temeljila na naključen vzorcu 113 učencev osnovnih šol iz 

celotne Slovenije. 

V raziskavi YouGov, ki so jo opravili v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske je 

sodelovalo 1020 oseb, starejših od 18 let. Anketirance so spraševali, katera družbena omrežja 

uporabljajo in kdaj so jih nazadnje preverili. Facebook je redno uporabljalo 72 % vprašanih, izmed 

teh je 34 % odgovorilo, da so bili na omenjenem družbenem mediju prisotni v zadnjih desetih 

minutah, 13 % v zadnje pol ure in 12 % v zadnji uri. V tekočem dnevu je Facebook preverilo 27 

% udeležencev. V raziskavi so opazili tudi trend, da mladostniki med 18 in 24 letom pogosteje 

preverjajo družbena omrežja: 31 % mladostnikov uporabnikov WhatsApp-a je storitev obiskalo v 

zadnjih 10 minutah, v primerjavi z 18 % starejših (Communications Market Report, 2017). Tudi 

evropska raziskava iz leta 2016 potrjuje, da mladostniki pogosteje uporabljajo družbene medije v 

primerjavi s populacijo odraslih: več kot 80 % mladostnikov med 16. in 29. letom uporablja 

družbene medije, v primerjavi s 50 % vseh sodelujočih, starih med 16 in 74 let (Being young in 

Europe today – digital world, 2017). 
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 Zasvojenost s spletnimi družbenimi omrežji 

Zasvojenost z družbenimi omrežji spada v podkategorijo odvisnosti od tehnologije in interneta. 

Odvisnost od njih se kaže, ko doživljamo negativna čustva, kadar ne moremo dostopati do 

želenega medija, ko sami od sebe ne moremo zmanjšati uporabe družbenih omrežij in ko na račun 

uporabe družbenih omrežij zanemarimo druga opravila (Turel in Serenko, 2012). K pretirani 

uporabi družbenih medijev lahko botruje tudi strah pred tem, da bomo nekaj zamudili (Kuss in 

Griffiths, 2017); ta se pojavi, ko uporabnik opazuje druge, ki so vključeni v privlačne aktivnosti. 

Pogosto se pojavlja tudi neprestana želja po spremljanju drugih uporabnikov (Fenwick, 2017). 

Raziskave kažejo, da je strah pred tem, da nekaj zamujaš, neposredno povezan s povečanjem časa, 

preživetega na družbenih medijih, s slabšim splošnim razpoloženjem in počutjem ter z nižjo 

stopnjo zadovoljstva z življenjem (Griffiths in Kuss, 2017).  

 Zasvojitveni elementi spletnih družbenih omrežij    

Družbena omrežja so že v osnovi zasnovana tako, da delujejo zasvojitveno, saj si razvijalci omrežij 

prizadevajo za čim več uporabnikove pozornosti, kar je potrdil tudi Sean Parker, prvi predsednik 

Facebooka (What about social networks makes them so addictive?, 2019; Sean Parker, 2019). 

Raziskave kažejo, da so najbolj ranljiva skupina za zasvojenost z družbenimi mediji prav 

mladostniki. Odvisnost od družbenih medijev se kaže podobno kot pri drugih substancah. Razlika 

med njimi je le, da pri uporabi spleta abstinenca skoraj ni možna, zato terapije potekajo predvsem 

v smeri odgovorne rabe interneta (Griffiths, 2013; Ali obstaja zasvojenost z internetom?, 2015). 

3.3.1 Neskončno drsenje 

Eden izmed izumov, ki ga uporablja veliko aplikacij in je zelo zasvojitven, je t. i. »infinite scroll« 

oziroma »neskončno drsenje«. Funkcija omogoča drsenje skozi vsebino brez klikov, tako možgani 

nimajo časa dojemati vseh impulzov. Uporabniki posledično preživijo na telefonu bistveno več 

časa, kot bi bilo to potrebno. To funkcijo so razvili v želji po velikih dobičkih z namenom zadržati 

uporabnike čim dlje na omrežju, vendar je kasneje celo izumitelj neskončnega drsenja, Aza 

Raskin, obžaloval svoj izum, saj njegov namen ni bil zasvajanje uporabnikov s tehnologijo 

(Andersson, 2018). Kot zanimivost lahko navedemo naslednjo primerjavo: fenomen neskončnega 

drsenja skozi vsebino primerjajo s poskusom posode brez dna; če postrežemo juho v krožniku 

»brez dna«, pojemo 73 % več juhe, kot bi je sicer (Neyman, 2017).   
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Neskončno drsenje izkoriščajo družbeni mediji (npr. Facebook, Youtube in Netflix) tudi pri 

avtomatičnem predvajanju videoposnetkov strani, s čimer povečujejo število ogledov uporabnikov 

(Harris, 2016).  

Učinek neskončnega drsenja so potrdili tudi v eni od raziskav, v kateri je sodelovalo 24 

udeležencev, razdeljenih v dve skupini. V prvi skupini so merili čas, porabljen za pregledovanje 

Facebooka, druga skupina pa si je namestila dodatno razširitev za brskalnik Google Chrome, Stop 

Scrolling Facebook, ki po vsakih 5 minutah na Facebooku uporabnika vpraša, ali želi nadaljevati 

z brskanjem po strani. Študentje z nameščenim vmesnikom Stop Scrolling Facebook so na 

Facebooku preživeli v povprečju 9,2 minuti, uporabniki brez vmesnika pa 19,7 minut (Neyman, 

2017), kar jasno kaže na to, da neskončno drsenje vpliva na več preživetega časa na platformi 

Facebook. Raziskava je bila izvedena le s pomočjo osebnih računalnikov, kar je bila precejšnja 

pomanjkljivost raziskave, saj večina udeležencev sicer najpogosteje za pregledovanje Facebooka 

uporablja telefon (Neyman, 2017). Če se kot uporabniki družbenih omrežij tega pojava zavedamo, 

lahko do neke mere omejimo vpliv na nehote podaljšan čas, ki ga preživimo na omrežjih. Učitelji 

lahko prispevajo k ozaveščanju in preprečevanju pojava »neskončnega drsenja«, s tem seznanijo 

učence na primer tako, da skupaj preizkusjio, ali omejitev neskončnega drsenja učencem pomaga 

omejiti rabo omrežja Facebook. Vtičnik za brskalnik Chrome je dostopen na tej povezavi: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/stop-scrolling-newsfeed-

f/nhcbjhbdnlkddnapaoidpkfbjkpkpdcj (Customize and Personalize Chrome on your desktop 

computer with Extensions, Themes and Apps, 2019). 

3.3.2 Količina časa, preživetega na spletu 

Zasvojitvena elementa družbenih medijev sta tudi čas in prizadevanje, ki ju uporabniki namenijo 

za izdelavo svojih profilov (Neyman, 2017): nekdo, ki vloži veliko truda v neko družbeno omrežje, 

ga bo težje zapustil (The Telegraph, 2018; Fenwick, 2017). To je tudi razlog, da družbena omrežja 

poskušajo ustvariti profile uporabnikov, ki se razvijajo z aktivnim sodelovanjem oz. objavami. 

Več kot ima posameznik objav, večja je verjetnost, da bo na družbenem omrežju tudi ostal (The 

seven psychological tricks tech firms borrow from gambling industry to keep us hooked on social 

media, 2019).  

https://chrome.google.com/webstore/detail/stop-scrolling-newsfeed-f/nhcbjhbdnlkddnapaoidpkfbjkpkpdcj
https://chrome.google.com/webstore/detail/stop-scrolling-newsfeed-f/nhcbjhbdnlkddnapaoidpkfbjkpkpdcj
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3.3.3 Nagrajevanje uporabnikov 

Nagrajevanje uporabnikov se največkrat kaže v obliki obvestil. Aplikacije uporabnike obveščajo 

o novih sporočilih, všečkih, re-tweetih, novih naročnikih itd. Med njimi še najbolj izstopa 

Facebookov Messenger, pri katerem se obvestila pokažejo na zaslonu mobilnih telefonov v obliki 

balončkov, uporabnik pa jih lahko po njem tudi premika (Neyman, 2017). Sicer pa so »nagrade« 

na Facebooku in Instagramu všečki, ki jih uporabnik prejme od drugega uporabnika in ob tem 

občuti zadovoljstvo, saj s tem dobi nekakšno potrditev. Podobno velja pri Twitterju z re-tweeti 

(Neyman, 2017). Na Tinderju, aplikaciji za iskanje partnerja, pa predstavlja nagrado vzajemno 

ujemanje z drugo osebo. Podobno je pri osveževanju družbenih medijev in iskanju oz. 

prikazovanju novih obvestil, ki že sama po sebi delujejo kot nekakšna nagrada (The seven 

psychological tricks tech firms borrow from gambling industry to keep us hooked on social media, 

2019). Ko prejmemo obvestilo o novi objavi, nanj reagiramo: npr. ko nekdo naloži novo sliko na 

Instagram, nas ta o tem obvesti, mi pa si sliko ogledamo; podobno velja, ko prejmemo obvestilo o 

tem, da je nekdo všečkal našo objavo (Fenwick, 2017). 

V slovenskih osnovnih šolah veliko učencev uporablja Snapchat. Omrežje uporabnike, ki si 

verižno izmenjujejo sporočila, nagradi z ikono ogenjčka, v kateri je zapisano število izmenjanih 

sporočil. Če uporabnika niz sporočil prekineta za več kot 24 ur, ju aplikacija obvesti, da ''morata 

začeti znova''. Nekateri osnovnošolci pridejo tudi do 300, 400 ali celo 500 izmenjanih sporočil, 

kar pomeni, da so si z določeno osebo vsak dan več kot leto dni vsaj enkrat dnevno dopisovali 

(Pogovor za starše: Vzgoja za internet, 2019).  

Velja omeniti še sprožilce določenih procesov.  

3.3.4 »Jaz tebi, ti meni« – vzajemnost uporabnikov 

Ko nam nekdo sledi na omrežju ali ko nekdo všečka našo objavo, je velika verjetnost, da mu bomo 

takšno »uslugo« tudi vrnili (The seven psychological tricks tech firms borrow from gambling 

industry to keep us hooked on social media, 2019). Aplikaciji Instagram in Twitter imata s tem 

namenom vgrajeno funkcijo »follow back« oziroma »sledi nazaj«, pri Facebooku in LinkedInu pa 

moramo prijateljstvo neke osebe potrditi. Facebookov Messenger prikaže oznako »prebrano«, ko 

nekdo odpre sporočilo, kar prejemnika spodbudi k odgovoru na prejeto sporočilo (Neyman, 2017). 

Nekateri od omenjenih elementov niso zgolj zasvojitveni, ampak predstavljajo tudi 

funkcionalnosti posameznih družbenih medijev. Pritisk, da je potrebno odreagirati takoj, lahko 
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pomagamo učencem zmanjšati tako, da jih opozarjamo na to, da na obvestila na družbenih 

omrežjih ni potrebno odreagirati takoj, ampak da lahko počaka na primeren trenutke (Hipster 

Bedanc in dr. Lesjak o KULturi na internetu, 2019). 

3.3.5 Družbena potrditev 

Družbena omrežja soustvarjajo priložnosti, da prejmemo socialno potrditev (Harris, 2016). 

Uporabniki pogosto objavljajo fotografije, statuse in delijo vsebino, ki jih kaže v dobri luči, nato 

pa si s (pozitivnim) odzivom drugih uporabnikov utrjujejo občutek lastne vrednosti (Alton, 2017). 

Družbena omrežja, kot so Facebook, Instagram in SnapChat, lahko vplivajo na to, v kolikšni meri 

bo določena objava izpostavljena: če na Facebooku zamenjamo profilno sliko, bo aplikacija naše 

dejanje prepoznala kot to, da si želimo socialne potrditve. Tako bo sliko več časa zadržala med 

vidnimi objavami in na ta način bo slika prejela več všečkov in komentarjev (Harris, 2016). S tem 

bomo dobili večjo potrditev s strani naše (virtualne) socialne mreže in si tudi v prihodnje želeli 

več takšnih potrditev, kar se bo odražalo v naši večji prisotnosti na omrežju.   

Družbena omrežja pomembno vplivajo na samopodobo mladostnikov. Uporabnike skrbi, da bodo 

njihove fotografije prezrte in tudi to, kako so videti na fotografijah, ki jih objavijo drugi (Children, 

Teens, Media in Body Image, 2015). Na omrežju YouTube se pojavljajo posnetki deklet z 

naslovom ''Am I pretty or ugly?'' (Ali sem lepa ali grda?). Takšni posnetki so navadno javni, tako 

da lahko o zunanji podobi deklet razpravlja kdorkoli. Prav tako preko aplikacije ''Hot or Not'' 

mladostniki ocenjujejo zunanji videz drugih uporabnikov s simboloma srčkom ali križcem, sami 

pa aplikacijo uporabljajo, da vidijo, kaj si drugi mislijo o njih. Zaradi navedenega se je z otroki in 

mladostniki potrebno pogovarjati o objavah in njihovih občutkih, jim pomagati razviti zdravo 

samopodobo, jih spodbujati k temu, da ne ocenjujejo ljudi po zunanjem videzu in da znajo biti 

kritični do medijev, ki prikazujejo slike nerealnih telesnih idealov (Kako dekleta iščejo (in 

ogrožajo) potrditev na spletu, 2015).   

3.3.6 Iluzija izbire 

Večina družbenih omrežij ima strategijo usmerjanja uporabnikov med vsebinami. Uporabnik ima 

na strani ponujene različne vsebine, ki jim lahko sledi (Neyman, 2017), tako npr. Facebook skrbno 

določa, katere vsebine bo uporabniku ponudil glede na njegov interes, ki ga prepoznajo algoritmi 

v aplikaciji. Uporabnik ima tudi možnost, da se aktivno vključi: si vsebino ogleda, komentira ali 

kako drugače reagira nanjo (Backstorm, 2011). Tudi YouTube preučuje uporabnikove interese in 
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mu na tej podlagi predlaga videoposnetke. Takšen pristop povečuje verjetnost, da se uporabnika 

na strani zadrži dlje časa (Neyman, 2017). 

Takšne algoritme je sicer prvi uporabljal Google; čeprav je uporabnik mislil, da mu ta prikazuje 

rezultate celotnega svetovnega spleta, so jih Googlovi algoritmi prilagodili glede na uporabnikove 

interese (Neyman, 2017).  

Veliko lahko naredimo že s tem, da se tega pojava zavedamo. Po eni strani je lahko ta pojav za 

uporabnika udoben, saj umetna inteligenca namesto njega poskrbi, da dobi ustrezne (oz. 

prilagojene pretekli rabi) rezultate. A zavedati se moramo, da ne le z namenom lažjega iskanja 

informacij, ampak tudi zato, da več časa pritegne njegovo pozornost (Kdaj in zakaj nam internet 

oži obzorje, 2017). V šoli lahko učence spodbujamo k uporabi spletnih iskalnikov, ki ne beležijo 

našega obnašanja in vsaj v šoli ne uporabljamo brskalnika Google, ampak enega izmed alternativ, 

kot na primer: Duck Duck GO, Yippy, Mahalo (Božič, 2012). Na družbenih medijih pa se lahko 

zaščitimo tako, da jih uporabljamo na aktiven način – da torej ne brskamo po časovnici, ampak le 

obiščemo profile prijateljev, ki nas zanimajo (Kdaj in zakaj nam internet oži obzorje, 2017). 

Takrat, ko si ne želimo, da bi si brskalnik zapomnil naše aktivnosti na spletu lahko tudi spodbujamo 

uporabe t. i. zasebnega oz. inkognito načina iskanja informacij: https://support.google.com/ 

chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

3.3.7 Igrafikacija 

Igrafikacija je vključevanje elementov iz videoiger v neigralski kontekst. Uporablja se jo za 

povečanje uporabnikovega sodelovanja (Huotari in Hamari, 2012). Tako LinkedIn uporabniku 

prikazuje število ljudi, ki je obiskalo njegov profil, poleg tega mu zastavlja naloge, s katerimi lahko 

doseže večjo vidljivost (npr. razkrivanje čim več podatkov v profilu). Snapchat s točkami in 

simboli (emojisi) nagrajuje uporabnike za čim daljši niz izmenjanih sporočil. Igrafikacija 

družbenih medijev tako pri uporabnikih povečuje željo po doseganju ciljev, kar je močen 

motivacijski dejavnik (Neyman, 2017). 

Facebook omogoča na svoji platformi tudi igranje različnih iger, kot so Farmville, Candy crush, 

igre na srečo in gledanje videoposnetkov. Te aktivnosti prispevajo k daljšemu času, preživetemu 

na Facebooku, vendar jih ne moremo enačiti z zasvojenostjo z družbenim omrežjem, saj gre za 

https://support.google.com/
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druge vrste aktivnosti. V magistrskem delu se tej problematiki zaradi preobsežnosti ne bomo 

podrobneje posvetili.   
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4 Odgovorna raba družbenih omrežij 

V zadnjih letih se je spremenil način socializacije, saj zaradi spleta drugače oblikujemo skupnosti, 

interesne skupine ter nenazadnje drugače vzpostavljamo stike s prijatelji kot nekoč (Flanagin in 

Metzger, 2008). Digitalna doba prinaša tudi mnogo pozitivnih lastnosti: s pomočjo družbenih 

medijev se lažje povezujemo z drugimi ter obdržimo in obujamo stike z oddaljenimi prijatelji. Prav 

tako se lahko digitalnih prednosti družbenih medijev poslužujemo v šolskem prostoru, kjer nam ti 

lahko pomagajo vzpostavljati komunikacijo med sošolci, ki se lahko preko njih povezujejo in tako 

lažje sodelujejo (Yadav, 2016).  

Več o pozitivnih lastnostih družbenih medijev v šolstvu in o omejitvah, s katerimi se na tem 

področju srečujemo, smo že pisali v diplomskem delu. V magistrskem delu se bomo zato 

osredotočili na smernice za pozitivno rabo družbenih omrežij. Poglavje bomo razdelili na dva dela; 

na oblikovanje pozitivnega pristopa do družbenih omrežij na šolskem področju in izven njega.  

4.1.1 Smernice za uporabo spletnih družbenih omrežij 

Raziskovalci si niso enotni v tem, ali imajo družbeni mediji na mladostnike več pozitivnega ali 

negativnega vpliva (Gold, 2015; Dabarov, 2018). Dejstvo je, da predstavljajo pomemben del 

življenja mladostnikov, saj ti preko njih gradijo svojo socialno mrežo in se skušajo predstaviti tako, 

da bodo za druge čim bolj zanimivi in privlačni. Prav zato so objave mladostnikov pogosto 

humoristične, vsebujejo seksualne vsebine in kletvice. Družbeni mediji so prostor, kjer lahko 

mladostniki komunicirajo brez nadzora staršev; tako mladostniki pogosto objavljajo nerealne 

prizore, zgodbe ali slike predvsem z namenom, da pritegnejo pozornost drugih. Predstavlja jim 

neko vrsto zabave (Spletna družabna omrežja – 10 naj nasvetov, 2019). Nadzor staršev nad 

vedenjem mladostnikov na družbenih omrežjih običajno ni učinkovit, saj se ti selijo iz staršem bolj 

znanih omrežij, kot je Facebook, na tista, ki jih starši še ne obvladajo oz. jih ne uporabljajo (npr. 

Snapchat) (Gold, 2015). Dobro je, da se starši kot tudi učitelji pozanimajo o družbenih medijih, ki 

jih otroci uporabljajo, saj bodo na tak način lažje razumeli, kaj se z učenci dogaja in jim priskočili 

na pomoč, če se bodo na katerem od omrežij znašli v stiski, namesto da bi šele takrat začeli 

ugotavljati, kaj sploh neko omrežje je in kaj omogoča (Pogovor za starše: Vzgoja za internet, 

2019).  

V nadaljevanju poglavja bomo predstavili nekaj smernic za varno in odgovorno rabo družbenih 

medijev.  
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 Osebni podatki 

Z večjim številom mobilnih telefonov in družbenih medijev je na spletu dostopnih vedno več 

osebnih podatkov. Družbena omrežja zbirajo podatke iz profila posameznika ter iz njegovih 

aktivnosti znotraj omrežja. Prav tako lahko s pomočjo piškotkov spremljajo posameznikovo 

vedenje izven strani družbenega medija. Uporabniki se pogosto niti ne zavedajo, koliko podatkov 

neka platforma o njih zbira in za kakšne namene te podatke uporablja (Selwyn in Pangrazio, 2018). 

Facebook svoje uporabnike celo spodbuja, da z drugimi delijo osebne podatke. Deljenje preveč 

informacij o sebi pa lahko kasneje obžalujemo (Xie in Kang, 2015). 

Družbena omrežja podatkov o posameznikih ne uporabljajo le za prilagajanje vsebin znotraj 

omrežja, temveč tudi za namene trženja, upravljanja in ocene tveganja. Facebook, na primer, 

omogoča oglaševanje tujim oglaševalcem, ki lahko oglašujejo določeni skupini (ciljano glede na 

lokacijo, starost, spol, jezik …). Prav tako lahko iz objav uporabnikov, kliknjenih povezav in 

spletnih nakupov natančno ocenijo, komu se splača prikazovati določene oglase (Selwyn in 

Pangrazio, 2018). Dokler bodo tovrstni podatki na voljo, jih bodo podjetja skušala uporabiti v 

svojo korist. Tehnologija, ki te podatke obdeluje, se hitro razvija. Vendar, na srečo, zakoni, ki 

podatke regulirajo (kot na primer General Data Protection Regulation (GDPR) oz. Splošna uredba 

EU o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov), nekatera 

izkoriščanja podatkov vseeno omejujejo (Rowena, 2018; uredba (eu) 2016/679 evropskega 

parlamenta in sveta, 2016).  

Zato je pomembno, da smo pri registraciji v novo družbeno omrežje pozorni, da posredujemo čim 

manj osebnih podatkov. Učence je smiselno opozoriti, da računov različnih platform ni pametno 

med seboj sinhronizirati. Za vsako aplikacijo je smiselno ustvariti svoj račun ter tako preprečiti 

prenos podatkov iz drugih storitev, npr. Facebooka ali Googla (Spletna družabna omrežja – 10 naj 

nasvetov, 2019). 

 Zasebnost  

Prvi korak do zasebnosti na družbenih omrežjih je že pravilno ravnanje z osebnimi podatki. Tako 

kot smo napisali v prejšnjem poglavju, je pomembno, da družbenim omrežjem posredujemo čim 

manj osebnih podatkov (Spletna družabna omrežja – 10 naj nasvetov, 2019). 
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Glede na to, v katero smer so informacije posredovane, ločujemo podatke, posredovane k 

uporabnikom, in podatke, posredovane tretji stranki. Prvi način pošiljanja podatkov opredeljujemo 

kot subjekt, saj sta tako pošiljatelj kot tudi prejemnik uporabnika nekega družbenega omrežja. 

Drugi način pa imenujemo objekt. Pri tem tok podatkov poteka od uporabnika v neko tretjo 

ustanovo, ki nato pridobljene velike količine podatkov statistično analizira za namene ekonomije 

in oglaševanja (Heyman, De Wolf in Pierson, 2014).  

Uporabnik ima direkten vpliv na zasebnost v obliki subjekta, saj sam posreduje osebne podatke in 

določa, kaj bo s kom delil (Heyman, De Wolf in Pierson, 2014). Že na začetku se moramo zavedati, 

da se na družbenih omrežjih nekaterih podatkov ne objavi: dokumentov, rojstnih listov, spričeval, 

pogodb … Tudi objava lokacije je lahko v nekaterih primerih nevarno (The responsible use of 

social media, 2017).  

Uporabniki postanejo objekti, ko so njihovi podatki posredovani v bazo. Z obdelavo podatkov so 

nato posamezniki profilirani. Namen obdelave je iz kopice podatkov izluščiti tiste z informacijami 

o vedenju uporabnikov; te so nato posredovane oglaševalcem, z namenom ciljanega oglaševanja 

določenim skupinam uporabnikom (Heyman, De Wolf in Pierson, 2014). 

Uporabniki imamo večji nadzor nad tem, katere podatke delimo, kot nad tem, kaj nek družbeni 

medij s temi podatki naredi. Prvotne nastavitve družbenih medijev so takšne, da spodbujajo 

uporabnika h generiranju in deljenju čim več podatkov. Vseeno pa bi nas morale uporabnike, bolj 

kot primarne nastavitve družbenih medijev, zanimati možnosti in nadzor nad našimi podatki 

(Heyman, De Wolf in Pierson, 2014). 

Nastavitve zasebnosti je potrebno že ob prvi prijavi pregledati in jih prilagoditi uporabnikovim 

željam. Nekateri družbeni mediji nam nudijo več možnosti, drugi manj. Prav tako je dobro preveriti 

dodeljena dovoljenja mobilnim aplikacijam družbenih medijev, kjer lahko nadzorujemo, kaj smo 

pripravljeni z njimi deliti (Why You Probably Shouldn’t Take That Facebook Quiz, 2018). V 

kolikor je profil nastavljen kot javen, lahko do njega dostopa čisto vsak uporabnik spleta: od 

staršev, učiteljev, delodajalcev do popolnih neznancev (Zasebnost v družabnih omrežjih, 2019). 

Vsako družbeno omrežje ima tudi svoje pogoje uporabe (Rowena, 2018), ki so pogosto taki, da jih 

uporabnik težko razume. Torej bi jih moral podrobno prebrati, če bi želel biti seznanjen s tem, kam 

so posredovani njegovi podatki. V avstralski raziskavi, v kateri je sodelovalo 27 udeležencev, 
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starih od 13 do 17 let, so med drugim preučevali njihovo ozaveščenost in pristop do pogojev 

uporabe. Ugotovili so, da udeleženci pred raziskavo niso brali pogojev uporabe in da z njimi niso 

bili seznanjeni. Ko so jim potem predstavili pogoje uporabe za Instagram in Twitter, so udeleženci 

izrazili, da so zapisi zavajajoči, ter da se jih pri hitrem branju lahko napačno razume. Nasprotno 

pa so pogoje uporabe aplikacije Discod, ki ne deli podatkov s tretjo osebo, razumeli bolje. V 

britanski študiji, v kateri je sodelovalo 1020 anketirancev, pa je 62 % udeležencev odgovorilo, da 

potrdijo pogoje uporabe brez branja; 56 % udeležencev je navedlo, da urejajo nastavitve o tem, 

kdo lahko vidi njihove objavljene fotografije in kdo ne. V starostni skupini od 18 do 24 let je 

odstotek takšnih uporabnikov višji, in sicer 81 % uporabnikov uredi nastavitve objavljanja 

fotografij (Communications Market Report, 2017). 

Ker torej uporabniki pogojev uporabe ne preberejo v celoti, se je dobro zavedati določenih vzorcev, 

ki se pogosteje pojavljajo in so za uporabnike manj sprejemljivi (npr. katere podatke lahko 

aplikacija posreduje tretjim osebam). Pri brezplačnih aplikacijah je posebno pomembno preveriti, 

ali od uporabnika zahtevajo preveč podatkov (tudi takšne, ki niso potrebni za delovanje aplikacije); 

v tem primeru je uporaba takšnega družbenega omrežja oz. aplikacije odsvetovana (Strinjam se s 

pogoji poslovanja. Se res?, 2014). 

Svojo zasebnost na spletnih družbenih omrežjih je potrebno zavarovati z dobrim geslom. 

Strokovnjaki s področja varnosti na spletu priporočajo različna in dovolj dolga gesla, ki jih je dobro 

pogosto spreminjati  (Varna gesla, 2019). Priporočljiva dolžina gesla je 10 ali 12 znakov, geslo pa 

naj bi bilo sestavljeno iz naključno izbranega zaporedja črk, številk in znakov (Crace, 2018). 

Način, kako ustvariti dobro geslo, je, da si zapomnimo nek stavek, ki nam nekaj pomeni, oziroma 

je lažje zapomljiv. Primer takega stavka bi bil: »Aplikacija GoOff je res zakon! Zaradi nje se več 

časa družim v živo.« Nato vzamemo prve črke vseh besed: Aplikacija GoOff je res zakon! Zaradi 

nje se več časa družim v živo. In dobimo: AGjrz!Znsvcdvz. Nato lahko nekatere črke zamenjamo 

s podobnimi znaki in številkami. Na primer a v @, s v $, e v € in i v 1 … Naše geslo bi sedaj 

izgledalo tako: @Gjrz!Zn$vcdvz. Takšno geslo ne spada med pogosta gesla, prav tako ga ne 

najdemo v nobenem slovarju, kar otežuje robotsko ugotavljanje gesla (Schneier, 2008). Ker je za 

različna družbena omrežja dobro imeti različna gesla, lahko na konec gesla dodamo prva 

soglasnika omrežja kot veliki črki. Naše geslo za aplikacijo GoOff bi tako bilo 

@Gjrz!Zn$vcdvzGF za Snapchat pa @Gjrz!Zn$vcdvzSN (Varna gesla, 2019). Učinkovitost gesla 
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lahko preverimo na spletni strani https://password.kaspersky.com/, a na tej strani ne smemo 

preverjati naših dejanskih gesel. V kolikor se bojimo, da bomo geslo pozabili, si lahko namig za 

geslo zapišemo in shranimo v denarnico (Schneier, 2008). Pomembno je, da gesel nikomur ne 

zaupamo in da se po uporabi družbenega omrežja odjavimo. V kolikor napišemo geslo na telefon, 

z ekrana izbrišimo odtise, ki jih pustijo prsti (Varna gesla, 2019). 

4.3.1 Objavljanje vsebin na spletnih družbenih omrežjih 

Na spletna družbena omrežja oz. družbene medije uporabniki nalagamo vse več vsebin. V britanski 

raziskavi iz leta 2017 so na vzorcu 1000 naključno izbranih oseb ugotovili, da 62 % vprašanih 

preko družbenih omrežij deli svoje fotografije, predvsem tiste s počitnic. Mladostniki delijo 

predvsem »selfije«, (Communications Market Report, 2017), fotografije samega sebe, posnete 

brez pomoči drugega (posneta z mobilnim telefonom in za namene deljenja na družbenih medijih) 

(Selfie, b.d.). S tem, ko objavljamo na družbenih medijih vedno več vsebin, se tudi veča možnost 

za samorazkritje. Z objavo občutljivih in preveč osebnih vsebin lahko razkritje pripelje do 

obžalovanja objavljenega, kar se pogosteje dogaja pri mladostnikih: 27 % starejših od 25 let je 

obžalovalo nekatere objavljene vsebine, medtem ko je bilo kar 54 % mlajšim od 25 let žal, da so 

objavili posamezne objave. 20 % mladostnikov je svoje stare objave izbrisalo, da bi se izognili 

trajnejšim posledicam (Croteau, 2013, v Xie in Kang, 2015). 

Preden nekaj objavimo na družbenem omrežju, se moramo vprašati, ali je vsebina objave takšna, 

da jo lahko vidi kdorkoli in to za nas ne bo imelo nobenih neprijetnih posledic – v tistem trenutku 

in tudi kasneje v prihodnosti. Deljene vsebine na internetu je namreč težko oz. celo nemogoče 

popolnoma izbrisati (Zasebnost v družabnih omrežjih, 2019). V raziskavi, ki smo jo omenili 

zgoraj, so udeležence vprašali, ali je enostavno izbrisati videe ali slike, ko so ti bili enkrat 

objavljeni. 50 % udeležencev je trdilo, da je podatke z interneta težko izbrisati, 17 % da je 

enostavno, ostali pa o tem niso imeli mnenja ali pa na vprašanje niso poznali odgovora 

(Communications Market Report, 2017). Zavedanje tega, da kar enkrat objavimo na spletu, ostane 

tam za vedno, je torej med mladostniki še vedno na prenizki ravni. Na tem področju lahko učitelji 

in starši naredimo velik korak k ozaveščanju otrok in mladostnikov.  

Pri deljenju vsebin na spletu moramo spoštovati tudi zasebnost drugih, zato brez dovoljenja druge 

osebe ne smemo objavljati njenih osebnih podatkov, fotografij ali videoposnetkov (Zasebnost v 

družabnih omrežjih, 2019). V prej omenjeni raziskavi so ugotovili, da 70 % vprašanih močno 

https://password.kaspersky.com/
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nasprotuje deljenju fotografij drugih oseb brez njihovega dovoljenja. V starostni skupini od 18. do 

24. leta je 8 % anketirancev odgovorilo, da ni problematično deliti fotografij drugih brez njihovega 

dovoljenja (Communications Market Report, 2017). V drugi raziskavi, kjer je sodelovalo 789 

mladostnikov, se je izkazalo, da ima 42 % anketirancev na spletu osebno vsebino, ki je niso sami 

objavili in nad njo nimajo nazora (Lenhart, 2015), kar je dokaj zaskrbljujoč podatek.  

Na temo neodgovornega deljenja vsebin na spletu je bila leta 2012 izvedena raziskava, v katero je 

bilo vključenih 622 mladostnikov, starih od 12 do 17 let, ter njihovi starši. Izkazalo se je, da 

mladostniki, ki uporabljajo več družbenih omrežij oz. družbenih medijev in so preko njih povezani 

z večjim številom ljudi (sploh tistimi, ki jih ne poznajo izven virtualnega sveta), na spletu 

razkrivajo več osebnih podatkov in objave tudi pogosteje obžalujejo. Izkazalo se je tudi, da osebe, 

ki imajo na Facebooku osebni profil skrit za osebe, s katerimi niso virtualni prijatelji, manj pogosto 

objavljajo osebne podatke. V raziskavi so prav tako ugotovili, da družbeni mediji s preprostimi in 

enostavnimi nastavitvami zasebnosti spodbujajo mlade k višji stopnji odgovornega ravnanja (Xie 

in Kang, 2015). Rezultati te raziskave torej potrjujejo, da določena znanja o varovanju zasebnosti 

oz. previdnosti pri deljenju osebnih podatkov pripomorejo k bolj odgovornemu vedenju na 

družbenih omrežjih.  

Prav tako je potrebno biti previden tudi pri sprejemanju novih prijateljev, saj se lahko ljudje na 

spletu predstavljajo z lažno identiteto (Zasebnost v družabnih omrežjih, 2019); ti pogosto 

izkoriščajo naivnost uporabnikov za razne prevare (Writing, 2019). V raziskavi iz San Diega so 

ugotovili, da je kar 60 % mladostnikov, ki uporabljajo internet, na spletu že kontaktiral neznanec, 

in polovica teh je na sporočilo tudi odgovorila (Dangers of Talking to Strangers Online, 2014).  

Tudi spletni kvizi so lahko problematični, saj lahko z odgovori, ki jih podamo, omogočamo 

podjetjem vpogled v našo zasebnost in jim posredujemo osebne podatke. Če ne vemo, kdo je avtor 

določenega kviza in za kakšne namene bo ta uporabljen, je bolje, da v njem ne sodelujemo (Why 

You Probably Shouldn’t Take That Facebook Quiz, 2018).   

4.3.2 Kaj storiti v primeru objave spornih vsebin ali opažene nevarnosti na spletu?  

Objavo nezaželene sporne vsebine in neprijetne dogodke na spletu lahko prijavimo na spletno 

mesto https://www.spletno-oko.si/. Mladostniki se lahko obrnejo tudi na Tom telefon na slovenski 

številki 116 111. V primeru hude kršitve pa kontaktirajo policijo. Dodatne informacije o varni 

https://www.spletno-oko.si/
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uporabi spleta so na voljo na spletnem mestu www.safe.si (Prijava spornih vsebin ali incidentov, 

2019). 

4.3.3 Čas, namenjen spletnim družbenim omrežjem 

UNICEF-ova raziskava je pokazala, da določen čas, namenjen družbenim medijem, pozitivno 

vpliva na mladostnike, vendar ta čas ne sme biti pretiran. Nekateri strokovnjaki predlagajo časovno 

omejitev med 60 do 90 minut dnevno, preostali čas pa naj bi bil zapolnjen z drugimi aktivnostmi 

izven virtualnega sveta (Elmore, 2018). Veliko strokovnjakov ugotavlja, da se je pomanjkanje 

spanja, osamljenosti in zaskrbljenosti pri mladostnikih okrepilo, odkar so na voljo pametni telefoni 

(Shafer, 2017). Hkrati pa poudarjajo, da odgovorna raba družbenih medijev lahko pomaga tudi pri 

zmanjševanju stresa. Digitalna tehnologija sama po sebi ne povzroča depresije, niti je ne poglablja 

(Gold, 2015), od načina uporabe pa je odvisno, ali bo prišlo do negativnih posledic.  

Pri spodbujanju mladostnikov k zmerni in odgovorni rabi družbenih medijev je pomembno, da 

smo jim odrasli za zgled, torej da jih tudi sami ne uporabljamo pretirano ter da smo pozorni na 

vsebine, ki jih objavljamo na spletu (Shafer, 2017; Gold, 2015).  

V nadaljevanju predstavljamo nekaj zanimivih strategij za spodbujanje zdrave rabe družbenih 

omrežij:  

• Ko se zbudimo, naj telefon ne bo prva stvar, ki jo primemo v roke. Raje naj nas zbudi 

klasična budilka. Zjutraj ne pregledamo takoj novih obvestil na družbenih omrežjih.  

• Ko nekaj objavimo, ne preverjajmo ves čas, ali se je že kdo odzval na našo objavo.  

• Ko pričakujemo neko objavo, ne pregledujemo omrežja ves čas, temveč si ga ogledamo 

kasneje, čez nekaj ur.   

• Kadar se družimo s prijatelji, ne pregledujemo obvestil na telefonu (Gold, 2015). 
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5 Družbena omrežja v šolskem prostoru 

V diplomskem delu (Čufer in Knežević, 2017) smo navedli nekaj primerov pozitivnih praks 

uporabe družbenih omrežij v šolskem prostoru. Če želimo, da mladostniki odgovorno uporabljajo 

družbena omrežja, jih je potrebno usmerjati k odgovorni rabi tako doma (Gold, 2015) kot tudi v 

šoli (Abe in Jordan, 2013).  

Glede na predhodno opisane nevarnosti na spletu, predvsem tiste s področja varnosti in zasebnosti, 

je pomembno, da mladostnike z njimi seznanimo in jih naučimo strategij, kako nevarnosti 

prepoznati in kako poskrbeti za svojo zasebnost na spletu (Lesjak, 2018; Shahani, 2013). Aktualen 

primer tega, da se mladostniki pogosto ne zavedajo posledic svojih objav, je, ko je slovenska 

mladostnica na Instagramu objavila posnetek pijančevanja s policisti in njihove vožnje s policijsko 

patruljo. Posnetek je sprožil preiskavo in posledično so bili prisotni policisti sankcionirani 

(Kolednik, 2018). Najpogostejši primeri neprimernih objav so sicer fotografije pomanjkljivo 

oblečenih ali golih ljudi, grozilna sporočila in fotografije, s katerih je razvidno pijančevanje. 

Pomembno je, da se mladostniki zavedajo, da imajo lahko njihove nepremišljene objave na spletu 

posledice za celo življenje, zato je ključno, da jih o tem izobrazimo (Lesjak, 2018; Shahani, 2013; 

Solove, 2015). 

Šola je prostor, v katerem bi tudi morali posvetiti pozornost izobraževanju učencev o varnosti na 

spletu. Pregledali smo učne načrte za računalništvo in nismo zasledili, da bi bilo predvideno 

kakršno koli število ur na temo »varnost na spletu« (Krajnc idr., 2013; Batagelj idr., 2002), kar nas 

je presenetilo. Dobro pa je, da obstajajo nekatere organizacije, ki se ukvarjajo prav z osveščanjem 

otrok in mladostnikov o varnosti na spletu ter uspešno sodelujejo s šolami. V slovenskih osnovnih 

šolah je najbolj znana organizacija safe.si, ki pomaga šolam organizirati delavnice; na njihovi 

spletni strani pa je tudi veliko poučnih člankov, videoposnetkov, kvizov in iger, namenjenih 

učencem, staršem in učiteljem (Lesjak, 2018).  

Smiselno bi bilo vključiti vsebine o varni rabi spleta in družbenih omrežij v učni načrt pri predmetu 

računalništvo. V ZDA so v nekaterih šolah to že storili (Privacy Curriculum Matrix K-12 BEaPRO, 

2015; Abe in Jordan 2013).  
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 Možnosti uporabe spletnih družbenih omrežij v šolah 

V nadaljevanju bomo izpostavili nekaj možnosti uporabe družbenih omrežij v šolah. Vpeljava 

spletnih družbenih omrežij namreč omogoča dvostransko komunikacijo in omogoča učinkovito 

izmenjavo stališč med starši, učitelji, učenci in ravnateljem (Blankenship, 2012). Večina staršev 

in učencev že tako redno obiskuje družbena omrežja, z vključevanjem šole pa bi se ji na ta način 

nekoliko bolj približali (#Social4Schools, 2016). Družbena omrežja lahko predstavljajo zanimiv 

način obveščanja, kaj se na šoli dogaja, pri čemer je smiselno, da vodstvo oblikuje skupino 

zaposlenih, ki bo skrbela za odgovorno in učinkovito rabo družbenih omrežij na ravni šole (How 

to Create Social Media Guidelines for Your School, b.d.) 

Družbena omrežja nam na strokovnem področju omogočajo vzpostavitev stika z drugimi 

strokovnjaki, hitro iskanje informacij ali novosti z nekega področja (#Social4Schools, 2016), 

učitelji pa se lahko preko družbenih omrežij lažje povezujejo s kolegi iz istega področja in na ta 

način izmenjujejo ideje, primere dobre prakse in razrešujejo različne dileme (Social Media & Your 

School, 2015).  

Facebook je trenutno najbolj razširjena platforma med učenci, učitelji in starši (#Social4Schools, 

2016). Zanimiva ideja je oblikovanje razredne strani na tem omrežju, ki bi lahko razrednikom 

omogočala lažje obveščanje učencev o aktualnih zadevah, npr. o domači nalogi ali drugih 

zadolžitvah. Z diskusijo na družbenem omrežju (pod nadzorom razrednika) bi lahko pripomogli 

tudi k večji povezanosti učencev znotraj razreda in tudi z učiteljem; pa tudi s starši, če bi bili 

vključeni na razredni strani.  

Družbeni mediji Pinterest in Instagram bi lahko učitelji in učenci uporabili za objavo fotografij iz 

šolskih projektov (#Social4Schools, 2016; Social Media & Your School, 2015), preko Twitterja 

pa bi lahko učenci komunicirali in podajali svoje mnenje; lahko bi se tudi učili povzemanja učne 

snovi s pomočjo kratkih objav (#Social4Schools, 2016). 

Družbena omrežja ponujajo različne možnosti uporabe v šoli, kot učitelji pa moramo biti pozorni 

na izzive in nevarnosti pri njihovi uporabi ter o tem izobraževati in osveščati učence. Pomembno 

je, da smo o družbenih omrežjih in varni rabi spleta na tekočem. Tako je za vse učitelje priporočljiv 

obisk tečaja o varni rabi interneta in naprav, ki ga Arnes izvaja vsaj enkrat letno (informacije so 

dostopne na tej spletni povezavi: https://www.arnes.si/storitve/varnost/mooc-v/).  

https://www.arnes.si/storitve/varnost/mooc-v/
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Letos je prvič tudi na voljo brezplačni množični odprti spletni tečaj (MOST) za učence na temo 

Znam več, varnost na spletu ni nikoli odveč. Izobraževalno gradivo je posebej prilagojeno in 

pripravljeno za učence 2. in 3. triletja osnovnih šol. Vsebine se nanašajo na teme iz varnosti kot 

npr. kaj so spletne prevare in laži, kaj je kraja podatkov ali virov, kako zaščititi lastna dela, kako 

ustvarimo dobro geslo ipd. Tečaj je dostopen na spletni strani: https://www.arnes.si/orodje-za-

ucitelje-tecaj-o-varni-rabi-interneta-za-otroke/. 

Veliko informacij, tako za strokovne delavce kot starše in otroke, je dostopnih na spletni strani 

www.safe.si ter na strani www.varninainternetu.si/. Vsebine so prilagojene različnim starostnim 

skupinam, tako da so zanimive in poučne za različne ciljne skupine. 

  

https://www.arnes.si/orodje-za-ucitelje-tecaj-o-varni-rabi-interneta-za-otroke/
https://www.arnes.si/orodje-za-ucitelje-tecaj-o-varni-rabi-interneta-za-otroke/
http://www.safe.si/
http://www.varninainternetu.si/
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6 Osebnost in uporaba spletnih družbenih omrežij 

Glede na velik porast uporabe interneta v vsakdanjem življenju se vse več pozornosti namenja 

preučevanju vpliva posameznikove osebnosti na njegovo vedenje na spletu (Drew, O’Reilly, Lane 

in Bailey, 2011). Posameznikovi duševni procesi oblikujejo njegovo osebnost. Ta opisuje duševne, 

vedenjske in telesne značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo (Musek in Pečjak, 2001). 

Najbolj znan model za opisovanje osebnosti je model Velikih pet faktorjev osebnosti (Zúñiga, 

Diehl, Huber in Liu, 2017; Avsec, 2007; Musek, 2005), ki ga podrobneje predstavljamo v 

nadaljevanju.  

Model Velikih pet sta leta 1999 oblikovala McCrea in Costa (Avsec, 2007; Musek, 2005); v njem 

sta prepoznala celovito rešitev, s katero lahko opišemo posameznikovo osebnost. Model je 

sestavljen iz petih faktorjev: ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, čustvena stabilnost in 

odprtost za izkušnje (Avsec, 2007). Vsak izmed petih velikih faktorjev je notranje razčlenjen, sami 

faktorji pa so med seboj prepleteni in odvisni drug od drugega (Avsec, 2007; Musek, 2005): 

• Ekstravertnost: posamezniki z izraženo ekstravertnostjo so družabni, ekspresivni, 

energični, dominantni, medtem ko so introvertne osebe tihe, zavrte, podredljive.  

• Sprejemljivost: to dimenzijo povezujemo z zavzetostjo do ohranjanja pozitivnih stikov z 

drugimi. Osebe z visoko stopnjo sprejemljivosti so tople, prijazne, plemenite in skromne. 

• Vestnost: ta faktor se povezuje z osebnostnimi lastnosti, ki so povezane s sposobnostjo 

samonadzora. Vestne osebe so tako redoljubne, dosledne, odločne, zanesljive in marljive.  

• Čustvena stabilnost: je tesno povezana s psihičnim blagostanjem. Osebe z nizko čustveno 

stabilnostjo so ranljive, pogosto doživljajo krivdo, nimajo samozaupanja, so pogosto slabe 

volje. Takšne osebe so tudi zelo emocionalne in imajo lahko psihične motnje.  

• Odprtost: povezujemo jo z osebnostnimi lastnostmi, kot so intelekt, domiselnost, 

ustvarjalnost. Od vseh petih dimenzij ima faktor odprtosti najšibkejši vpliv na osebnost 

posameznika. 

 Osebnost in uporaba družbenih omrežij 

Osebnost posameznika je povezana z njegovimi komunikacijskimi navadami in se kaže tudi v 

njegovem odnosu do družbenih medijev (Zúñiga, Diehl, Huber in Liu, 2017). Raziskave poskušajo 

osebnost posameznika opredeliti in jo povezati s posameznimi omrežji (Zúñiga, Diehl, Huber in 
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Liu, 2017), saj različna omrežja uporabljamo z različnimi nameni. V nadaljevanju opisujemo 

nekatere ugotovitve raziskav, v katerih so raziskovalci preučevali povezanost med osebnostjo (po 

modelu velikih pet) in vedenjem uporabnikov na spletu (Zúñiga, Diehl, Huber in Liu, 2017).  

V ameriški raziskavi iz leta 2001 so ugotovili, da študenti z nižje izraženo dimenzijo čustvene 

stabilnosti v manjši meri uporabljajo splet (Tuten in Bosnjak, 2001). Kasnejše raziskave so takšne 

ugotovitve zavrgle, saj se je izkazalo, da manj čustveno stabilne osebe na spletu preživijo več časa, 

predvsem na Facebooku, največkrat zato, da se izognejo osamljenosti (Drew, O’Reilly, Lane in 

Bailey, 2011). Največ časa naj bi sicer na spletu preživele osebe z višje izraženo dimenzijo 

ekstravertnosti in osebe, ki so manj čustveno stabilne (Correa, Bachmann, Hinsley, in Zúñiga, 

2013). 

V nadaljevanju bomo predstavili dve raziskavi, ki sta preučevali osebnost in uporabo družbenih 

medijev. 

V Avstraliji je bila leta 2011 opravljena raziskava, v kateri je sodelovalo 1324 oseb med 18. in 44. 

letom starosti. Od oseb, vključenih v študijo, je bilo 1158 Facebook uporabnikov in 166 takih, ki 

Facebooka ne uporabljajo. Rezultati so pokazali, da imajo uporabniki Facebooka bolj izraženo 

dimenzijo energije (ekstravertnosti) in manj izraženo čustveno stabilnost. Prav tako doživljajo 

močnejši občutek osamljenosti v družini. Uporabniki, ki se počutijo osamljene, preživijo na 

Facebooku več časa dnevno ter to družbeno omrežje uporabljajo pasivno, kar pomeni, da dogajanje 

na omrežju le opazujejo, objav pa ne komentirajo niti ne delijo svojih razmišljanj. Prav tako 

rezultati študije kažejo, da se osebe z nizko izraženo čustveno stabilnostjo raje poslužujejo 

asinhrone spletne komunikacije – kot je na primer pisanje na zid nekega uporabnika. Študija je 

potrdila vpliv osebnosti na uporabo Facebooka: osebe, ki Facebooka ne uporabljajo, naj bi bile 

bolj vestne, sramežljive in socialno osamljene (Ryan in Xenos, 2011). 

V drugi študiji je sodelovalo 97 moških in 207 žensk v starostnem razponu od 18. do 63. leta 

starosti. Udeleženci so v povprečju uporabljali družbeni omrežji Twitter in Facebook od 0,25 ure 

do 25 ur tedensko. Enako kot v zgoraj opisani raziskavi, so tudi v tej ugotovili, da so uporabniki z 

nižjo čustveno stabilnostjo več uporabljali Facebook in Twitter. Rezultati so tudi pokazali, da 

mladostniki z bolj izraženo čustveno stabilnostjo pogosteje uporabljajo Facebook za socialne 

namene. Med uporabnostjo Facebooka in dimenzijami energije, odprtosti in vestnosti niso našli 

statistično pomembnih povezav. Rezultati raziskave prav tako kažejo, da imajo uporabniki, ki v 
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namene socializiranja uporabljajo Twitter, bolj izraženo dimenzijo odprtosti, so bolj družabni in 

imajo manj izraženo dimenzijo vestnosti. Zanimivo je, da med čustveno stabilnostjo in uporabo 

Twitterja niso našli statistično pomembnih povezav. Ti rezultati lahko pomenijo, da uporabniki 

tega družbenega omrežja ne uporabljajo za beg pred osamljenostjo, česar za Facebook ne moremo 

trditi. Osebe, ki se imajo za bolj družabne in so dosegle več točk pri energiji in manj pri čustveni 

stabilnosti, preferirajo Facebook; enako velja za osebe, ki se rade družijo. Osebe, katerih namen je 

iskanje informacij, pa se raje odločajo za Twitter. Pri omenjeni raziskavi velja omeniti še nekatere 

omejitve. Udeleženci so bili v raziskavo vključeni po metodi snežene kepe, kar je pripeljalo do 

prekomernega zastopanja žensk, mlajših od 28 let (Drew, O’Reilly, Lane in Bailey, 2011). Nam 

pa se zdi vzorec tristotih ljudi razmeroma majhen, glede na to, da je bila raziskava opravljena na 

globalni ravni.  

Obe študiji povezujeta povečano uporabo uporabnikov Facebooka z nižje izraženo dimenzijo 

čustvene stabilnosti. Prav tako sta obe študiji pokazali, da imajo uporabniki družbenega omrežja 

Facebook bolj izraženo osebnostno dimenzijo energije. 

Pri omenjenih raziskavah ni upoštevano, da večino ljudi pri uporabi družbenih medijev vodi 

namen, zaradi katerega se odločijo za aktivnost na omrežju: družbena omrežja lahko uporabljajo 

za povezovanje, spoznavanje novih ljudi, za poslovne namene, izražanje svojih misli in kulturnih 

prepričanj ali pa za promoviranje njihovega dela. Vse to vodi v razmišljanje, da bo na tem področju 

potrebno še več dodatnih raziskav (Correa, Bachmann, Hinsley, in Zúñiga, 2013). 

 Prijateljske vezi 

Zasledili smo zanimivo ugotovitev raziskave iz ZDA, da je več kot polovica mladostnikov našla 

svoje prijatelje preko spleta (Lenhart, 2015). Veliko mladostnikov ima tudi težave s spoznavanjem 

oseb v živo, zato jim lahko družbena omrežja omogočajo lažje povezovanje z vrstniki (Bitterman, 

2015). 

Raziskave so pokazale, da je za sklepanje prijateljstev izven virtualnega sveta pomembna fizična 

razdalja (oz. bližina) med dvema osebama, saj je tako več priložnosti, da se ti osebi povežeta. Pri 

sklepanju vezi preko spleta pa ta dejavnik ne igra več takšne vloge. V študiji, kjer je sodelovalo 

2188 uporabnikov nemškega socialnega omrežja, so ugotovili, da so prijateljstva, zasnovana izven 

virtualnega sveta, bolj kakovostna kot virtualna prijateljstva. Prijateljska vez je kakovostna tudi v 



34 

 

primeru, ko se uporabnik z nekom poveže preko spleta, a nato s to isto osebo gradi odnos tudi v 

živo (Antheunis, Valkenburg in Peter, 2012). 

Eno izmed lestvic, s katerimi je mogoče meriti medsebojne odnose, sta leta 1983 oblikovala Nancy 

Schmidt in V. Sermat (Differential Loneliness Scale (DLS), 2019; Lamovec, 1988). Lestvica 

družabnih odnosov pokriva področja romantičnih odnosov, prijateljstev, družinskih povezav in 

zvez. Lestvica meri posameznikovo razumevanje odnosov, njegove želje ter kakšne odnose 

vzpostavlja z drugimi (Differential Loneliness Scale (DLS), 2019). Prav vidik prijateljstva pa je 

najpomembnejši dejavnik za ustvarjanje trajnih pozitivnih vezi (Lamovec, 1988). 

 Digitalni razkorak 

Objavljenih je bilo še veliko drugih študij, ki iščejo razlike in podobnosti med uporabniki v 

povezavi z njihovo uporabo interneta in družbenih medijev. V tekočem razdelku bomo izpostavili 

nekaj teh študij in njihovih ugotovitev. 

V nizozemski študiji, v kateri je sodelovalo 1481 oseb, so avtorji preučevali navade na spletu glede 

na izobrazbo udeležencev. Ugotovili so, da osebe z nižjo izobrazbo preživijo več časa na internetu 

ter da več časa namenijo igranju računalniških igric in družbenim omrežjem v primerjavi z 

udeleženci z višjo izobrazbo (Understanding the digital divide, 2001). Podobne rezultate so dobili 

v kitajski študiji, v kateri so bile udeležene štiri šole iz različnih urbanih okolij in 1900 učencev, 

starih med 10 in 13 let. Ugotovili so, da izobrazba njihovih staršev statistično pomembno vpliva 

na to, kakšen odnos imajo otroci do spleta. Otroci staršev z višjo izobrazbo so bolj digitalno 

pismeni, spleta ne uporabljajo le za zabavo, ampak tudi v učne namene (Li in Ranieri, 2013). Na 

Novi Zelandiji je v podobni študiji sodelovalo 39 otrok, starih med 9 in 12 let. Otroci iz ekonomsko 

šibkejših družin so na spletu preživeli več časa in so tudi več časa namenili družbenim omrežjem; 

pogosteje so neodgovorno uporabljali Facebook ter se preko njega povezovali z nepoznanimi 

ljudmi, čeprav po zakonu pri tej starosti družbenih omrežij še niti ne bi smeli uporabljati (Brown, 

Laxman in Hope, 2016).  
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7 Opis aplikacije GoOff 

V nadaljevanju bomo podrobno predstavili aplikacijo GoOff, ki sva jo sama zasnovala in 

sprogramirala avtorja tega magistrskega dela. Namen aplikacije je spodbujanje uporabnikov k 

druženju v živo. Ker sva aplikacijo ustvarila sama, smo imeli dostop do podatkov o uporabi za 

namen raziskave, saj lahko na ta način dobimo dober vpogled v način rabe aplikacije med 

uporabniki.  

Izdelava aplikacije je potekala približno pol leta. Najprej sva spoznavala in preizkušala različna 

tehnološka okolja, programirala in jih testirala. po več kot 40 ur tedensko. Začetno inačico 

aplikacije sva zasnovala na podlagi spletnega vodiča na strani YouTube (na povezavi 

https://youtu.be/6ADiz3Dj_nQ), kjer sva se seznanila z izdelavo družbenih omrežij (howCode, 

2017). 

Spletno aplikacijo sva poimenovala GoOff. Z imenom aplikacije sva želela neposredno sporočati  

njen namen – »iti offline« oz. izklopiti se. Aplikacija je dosegljiva na spletni strani 

https://www.wegooff.com. V času pisanja magistrskega dela je delovala le kot spletna aplikacija, 

prilagojena za brskalnike Chrome in Mozilla Firefox. V primeru nadaljnjega razvoja pa želiva 

izdelati tudi mobilno aplikacijo, ki bo delovala na pametnih telefonih z operacijskimi sistemi 

Android in iOS. 

 

Slika 2: Logotip aplikacije GoOff 

Na sliki (Slika 2) je predstavljen logotip aplikacije, ki ga je izdelal Klemen Červ.  

 Namen aplikacije 

Večkrat smo že omenili, da je namen aplikacije spodbujanje druženja uporabnikov v živo. V tem 

podpoglavju bomo opisali, na kakšen način bi radi to dosegli, razložili posamezne funkcije 

aplikacije iz uporabniškega stališča ter predstavili, kaj smo s posamezno funkcijo želeli doseči. 

https://youtu.be/6ADiz3Dj_nQ
https://www.wegooff.com/
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Ciljna skupina uporabnikov aplikacije so mladostniki, osnovnošolci, starejši od 13 let, ter 

srednješolci, ki v realnem življenju pripadajo različnim skupinam: npr. razredu v šoli, raznim 

skupinam, ki jih določajo aktivnosti in interesi posameznikov v prostem času ipd. Naša želja je 

ponuditi določeni skupini mladostnikov virtualni prostor oz. spletno mesto, kjer bodo lahko brez 

zasvojitvenih in motečih elementov, ki smo ji opisali v poglavju Analiza pogostosti rabe med 

mladostniki in izzivi družbenih , organizirali svoje aktivnosti in dogodke v prostem času, se o njih 

na ustrezen način informirali in spodbujali dejansko druženje izven virtualnega sveta. Iz teh 

razlogov smo želeli narediti GoOff dovolj ozko usmerjen, ampak še vedno dovolj fleksibilen, da 

nam ne bi bilo potrebno posegati po drugih družbenih omrežjih.  

Jedro aplikacije so dogodki, ki se dogajajo izven virtualnega (navideznega) sveta oz. v fizičnem 

(realnem) svetu. Ustvarimo lahko nov dogodek ali pa brskamo po dogodkih, ki so jih ustvarili 

drugi uporabniki. 

Trenutna inačica aplikacije je dostopna le v angleščini. Odločitev za uporabo angleškega jezika je 

prišla spontano, saj sva kot programerja in uporabnika svetovnega spleta angleškega jezika 

navajena in sva bila mnenja, da mladostnikom uporaba angleščine ne bo predstavljala ovire. 

Vsekakor pa želiva v primeru nadaljnjega razvoja aplikacije čim prej ponuditi tudi slovensko 

različico aplikacije. Hkrati spodbujamo učence, da se ob uporabi aplikacije učijo in vadijo 

osnovnega razumevanja angleškega tehnološkega besednjaka. 

Za lažjo organizacijo aktivnosti v prostem času smo v zvezi z dogodki v aplikacijo implementirali 

naslednje funkcionalnosti:. 

- Določimo lahko več datumov izvedbe dogodka. Kasneje pa vsi potencialni udeleženci 

dogodka glasujejo in skupaj izberemo končni termin. 

- Dogodki so lahko tedenski oz. ponavljajoči. Tako se, v primeru ponavljajoče se aktivnosti, 

vsak teden avtomatično oblikuje nov dogodek.  

- Ob dogodku se ustvari klepet, kar nam omogoča, da med seboj izmenjujemo mnenja in 

podrobnosti o dogodku. Prav zaradi lažje organizacije, in ker nismo želeli, da aplikacija 

postane klepetalnica, smo se odločili klepete ločevati po dogodkih, interesnih skupinah in 

profilih uporabnikov oz. jih usmerjati na namen. 

- Omogočimo lahko obveščanje po SMS-sporočilih in obveščanje o novem dogodku, tudi če 

z mobilnim telefonom nismo povezani v brezžično omrežje. 
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Poleg dogodkov ima pomembno vlogo v aplikaciji tudi skupnost. Sestavljajo jo javne skupine in 

prijatelji. Preko javnih skupin želimo spodbuditi mlade, da preko njih stopajo v stik drug z drugim 

in znotraj posamezne skupine organizirajo interne dogodke. Namenjene so interesom 

posameznikov. Z njimi želimo spodbuditi uporabnike k povezovanju z vrstniki s podobnimi 

interesi. Menimo, da bi se tako lažje organizirali, ustvarjali in se udeleževali dogodkov. Primer 

take skupine bi bila skupina tekačev iz nekega lokalnega okolja (npr. Ajdovščine), znotraj nje pa 

bi se lahko tekači lažje zbrali in nato skupaj trenirali.  

 Ideja in primer uporabe aplikacije  

Ideja za aplikacijo je nastala že leta 2015. Avtorja sva ugotavljala, da mladostniki porabimo preveč 

časa na družbenih omrežjih, z namenom dobiti se v živo. Strinjala sva se, da to ne more biti 

naključje in zato to podrobneje raziskala.  

Najprej sva opravila neformale pogovore z več učenci in dijaki iz osnovnih in srednjih šol, ki so 

se strinjali o problematiki zapravljenega časa in potrdili željo o družbenem omrežju, ki ne bi imelo 

motečih dejavnikov. Laično poizvedovanje je preraslo v raziskavo, ki sva jo opisala v diplomski 

nalogi (Čufer in Knežević, 2017), kjer sva med drugim podrobno preučila potrebe po takšni 

aplikaciji in osnovala funkcionalnosti takšnega družbenega omrežja.  

V naslednjih odstavkih predstavljamo primer uporabe aplikacije. 

V grobem lahko uporabo aplikacije razdelimo na tri primere.  

1. Želimo ustvariti nov dogodek. 

2. Obiščemo aplikacijo, ker smo bili povabljeni na nek dogodek. 

3. Želimo poiskati neko dejavnost za zapolnitev prostega časa.  

Ad 1) V prvem primeru ustvarimo dogodek že takoj po prijavi v aplikacijo. Novemu dogodku 

izberemo ime, ikono, kategorijo, kraj izvedbe, določimo, ali bo dogodek javen oziroma zaseben, 

ter nanj povabimo prijatelje (Slika 6: Ustvarjanje novega dogodka). V kolikor glede datuma izvede 

nismo odločeni, lahko navedemo več možnih datumov. Po ustvarjenem dogodku aplikacijo 

zapustimo. 

Ad 2) Obiščemo aplikacijo, ker smo bili obveščeni o novem dogodku, na katerega smo bili 

povabljeni. S klikom na obvestilo se nam prikaže stran dogodka (Slika 8: Stran dogodka). Na strani 
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lahko glasujemo o datumu izvedbe dogodka, v kolikor ta še ni določen. Sodelujemo lahko v 

pogovoru, ki je namenjen organizaciji, lahko potrdimo ali zavrnemo svojo prisotnost.  

Ad 3) Obiščemo aplikacijo za aktivno preživljanje prostega časa, kjer imamo največ možnosti. V 

kolikor nas zanimajo le javni dogodki, se nam v aplikacijo ni potrebno prijaviti, saj lahko obiščemo 

zemljevid, kjer so izpisane vse dejavnosti. Te lahko nato filtriramo glede na kategorijo in termin 

dogodka. 

S prijavo v aplikacijo lahko brskamo tudi po zasebnih dogodkih naših prijateljev, na katere smo 

bili povabljeni. Izpišejo se nam tudi javni dogodki. Iskalnik nam omogoča filtriranje dogodkov 

glede na ključne besede, avtorja, datum izvedbe in kategorijo. Dogodke v svoji bližini pa lahko 

iščemo s pomočjo zemljevida.  

Prav tako lahko poiščemo dogodek znotraj interesnih skupin, v klepetu znotraj skupin pa lahko 

člane spodbudimo k skupnemu druženju. Prav tako lahko obiščemo profile svojih prijateljev, kjer 

vidimo, katerih dogodkov se nameravajo udeležiti, ali pa jih spodbudimo k druženju, tako da jim 

nekaj napišemo na zid.  

K druženju v živo nas dodatno motivira zbiranje točk in nazivov. Ti so podrobneje predstavljeni v 

poglavju Motivacijski elementi. Trudili smo se, da v sami aplikaciji ne bi bilo takšnih elementov, 

ki bi nas zadržali na spletu, ampak da bi nas predvsem spodbudili k uporabi aplikacije in 

posledično k druženju v živo.   

 Pregled aplikacije preko strani 

V naslednjem poglavju bomo opisali aplikacijo kot spletno mesto, ki ga sestavljajo spletne strani. 

GoOff bomo predstavili preko posameznih strani in na kratko razložili funkcionalnosti posamezne 

strani.  

Aplikacija nam omogoča povezovanje z že obstoječimi prijatelji ter spoznavanju novih ljudi. 

Center aplikacije so dogodki, ki se dogajajo izven virtualnega sveta.  

7.3.1 Prijava 

Ob prvem obisku strani se prikaže stran za prijavo. V kolikor še nismo registrirani, sta tu dve 

možnosti: možnost registracije kot gost ali pa obisk zemljevida javnih dogodkov. 
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Slika 3: Prijava v aplikacijo 

7.3.2 Registracija 

Pri registraciji moramo podati svoje ime, priimek, spol, datum rojstva, e-poštni naslov in geslo. 

Prav tako se moramo strinjati s splošnimi pogoji uporabe aplikacije.  

Po uspešni registraciji prejmemo potrditveno e-pošto. S klikom na povezavo je naš e-poštni naslov 

potrjen in lahko se prijavimo. Mladostniki se lahko pridružijo družbenim omrežjem (npr.  

Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter), če so stari vsaj 13 let (Facebook Terms of Service, 2018; 

Instagram Terms of Use, 2018; Snap Inc. Terms of Service, 2017; Twitter Terms of Service, 2018). 

Kljub starostni omejitvi omrežij pa je v Sloveniji potrebno upoštevati slovensko zakonodajo. V 

trenutnem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 z dne 16. 10. 2007) 

starostna meja, pri kateri bi se lahko mladostniki sami registrirali na družbena omrežja, ni točno 

definirana. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, Ur. l. RS št. 69/04 z dne 24. 

6. 2004), ki bi se ob manjku specialnega predpisa uporabil kot splošnejši predpis, v 108. členu 

določa, da mladoletnik lahko samostojno sklepa pravne posle, ko dopolni 15 let (pri tem naj 
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opozorim, da se ZZZDR uporablja le še do 15. 4. 2019, ko se bo začel uporabljati novi Družinski 

zakonik – DZ, Ur. l. št. 15/17 z dne 31. 3. 2017, ki pa v 146. členu poslovno sposobnost 

mladoletnika ureja podobno). Torej se ne more sam, brez soglasja skrbnikov, strinjati s pogoji 

uporabe družbenih medijev, četudi ti določajo nižjo starostno mejo. Z drugimi besedami, slovenski 

mladostniki se lahko na družbena omrežja, kot npr. Facebook, Instagram in Twitter …, prijavijo 

šele po dopolnjenem 15. letu starosti.  

Trenutno je v postopku sprejemanja novela zakona o varstvu zasebnih podatkov ZVOP-2, ki bi to 

starostno mejo jasno postavila pri 15 letih. Prvi odstavek 11. člena predloga novele zakona določa, 

da je privolitev mladoletne osebe za uporabo storitev informacijske družbe, ki se jih ponuja 

neposredno mladoletnim osebam oziroma za katere se lahko verjetno domneva, da jih bodo 

uporabljale mladoletne osebe, veljavna, če jo da mladoletna oseba, stara 15 let ali več. Če je 

mladoletna oseba mlajša od 15 let, je privolitev veljavna le, če jo da ali odobri eden od staršev 

mladoletne osebe, njen rejnik ali skrbnik, v primerih, ko pogoji poslovanja izvajalca storitev 

informacijske družbe predpisujejo višjo starost mladoletne osebe, pa se upošteva ta višja starost 

(Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2) – strokovno usklajevanje, 2019) Na 

podlagi slovenske zakonodaje smo se tako odločili postaviti starostno mejo za uporabo aplikacije 

na 15 let. Žal pa učinkovite realizacije omejitve, da se mlajši od te starosti omrežju ne bi pridružili, 

ne moremo zagotoviti.  

7.3.3 Upravljanje aplikacije po prijavi 

Upravljanje aplikacije je omogočeno preko navigacijske vrstice. Navigacijska vrstica (Slika 4: 

Navigacijska vrstica) je sestavljena iz petih ikon. Glede na podstran, na kateri se trenutno 

nahajamo, se ikona obarva v oranžno barvo. Ob ikonah se prikazujejo tudi obvestila, ki nas 

obveščajo o novostih, bodisi na profilu ali domači strani. Ta se prikazujejo v oblačkih, ki nas 

obveščajo o številu novih obvestil. Obvestilo ob ikoni za profil prikazuje število dogodkov, na 

katere si povabljen, obvešča, če je kdo spremenil datum dogodka, ali nas obvesti o novi osebi, ki 

nam sledi.  
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Slika 4: Navigacijska vrstica 

1. Povezava na domačo stran. 

2. Povezava na lastni profil. 

3. Povezava na zemljevid dogodkov. 

4. Povezava na skupnost. 

5. Spustni meni je sestavljen iz: 

a. povezave ne upravljanje privatnih skupin, 

b. urejanja nastavitev profila, 

c. povezave na stran za privabljanje novih članov, 

d. pošiljanja povratne informacije s strani uporabnikov, 

e. izpisa iz spletne aplikacije. 

7.3.4 Domača stran 

Domača stran (Slika 5), začetna stran spletnega mesta ali v računalniškem žargonu »index stran« 

se prikaže po vsaki prijavi. Enako kot druge strani znotraj aplikacije oz. spletnega mesta ima na 

vrhu navigacijsko vrstico, ki smo jo opisali v prejšnjem razdelku.  
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Slika 5: Domača stran aplikacije 

Center domače strani so dogodki, ki so razvrščeni glede na čas izvedbe: dogodki, ki se bodo izvedli 

prej, so na vrhu seznama.   

Nad razvrščenimi dogodki je iskalnik. S pomočjo tega lahko iščemo dogodke glede na ključne 

besede v imenu dogodka ali avtorja dogodka. Na primer, če bi v iskalnik napisali Anja Knežević, 

bi se razvrstili vsi aktivni dogodki, ustvarjeni s strani uporabnika (in morebitni dogodki s takim 

imenom). Iskanje lahko tudi filtriramo po kategorijah (npr. šport) ali času izvedbe (npr. danes, 

jutri, ali na določen datum).  
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7.3.5 Ustvarjanje dogodkov 

Desno, poleg iskalnika, je gumb . S 

pritiskom nanj se odpre modul za ustvarjanje 

novega dogodka. Tako je ustvarjanje dogodka 

hitro, enostavno in priročno. Poleg tega je še 

gumb . S pritiskom nanj lahko vstavimo 

svojo telefonsko številko, na katero prejemamo 

obvestila o novoustvarjenih dogodkih in novih 

sledilcih. 

Ustvarjanje dogodka poteka na sledeč način: 

Najprej si izberemo ikono dogodka. Ikone so 

razdeljene v pet kategorij:  

- potovanja,  

- prosti čas, 

- delo in šola, 

- šport, 

- ostalo. 

Po izbrani fotografiji lahko izberemo še barvo 

dogodka. Glede na izbrano barvo se obarva 

naslov in ikona dogodka ter kasneje tudi klepet 

znotraj njega. Tako si da uporabnik osebno 

noto dogodku, ki ga ustvari. Nato izberemo, ali 

je dogodek javen ali zaseben, določimo ime 

dogodka ter kraj in datum izvedbe. V kolikor 

točnega datuma ne vemo, jih lahko izberemo 

več. Nato pa s pomočjo glasovanja, skupaj z 

ostalimi udeleženci dogodka, naknadno 

določimo končni datum izvedbe. Po datumu 

določimo še kategorije, v katere uvrščamo Slika 6: Ustvarjanje novega dogodka 
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dogodek. Nato izberemo seznam prijateljev, ki jih želimo povabiti na dogodek, ter dodamo opis 

dogodka. Po izpolnitvi vseh potrebnih informacij ustvarimo dogodek. Aplikacija nas nato 

preusmeri na stran novoustvarjenega dogodka.  

7.3.6 Stran dogodka 

Že ustvarjeni dogodki so na domači strani predstavljeni znotraj okvirčkov (Slika 7: Prikaz dogodka 

na domači strani). Na levi strani sta ikona in ime dogodka, na desni pa datum in lokacija izvedbe 

ter avtor dogodka. V skrajnem zgornjem desnem kotu je ključavnica, ki ponazarja zasebnost 

dogodka. V kolikor je zaprta, je dogodek zaseben, če je odprta, pa je javen. Dogodek, ki se bo 

zgodil v naslednjih 24 urah, je ponazorjen z uro; ko se s kurzorjem dotaknemo ure, se prikaže 

datum dogodka. Datum dogodka, ki je oddaljen več kot en dan, je ponazorjen kot dan, mesec, leto. 

V kolikor se s kurzorjem dotaknemo le-tega, se prikaže še ura dogodka. Podobno se zgodi tudi, ko 

se s kurzorjem dotaknemo kraja dogodka. Takrat se izpiše celoten naslov, če pa nanj kliknemo, se 

dogodek prikaže na zemljevidu. Na dnu dogodka je gumb »Check it Out«, če pritisnemo nanj, se 

nam odpre stran dogodka.  

 

Slika 7: Prikaz dogodka na domači strani 

7.3.7 Razvrščanje dogodkov 

Dogodke razdelimo na dve kategoriji: prihajajoči in pretekli dogodki. Za vsako kategorijo smo 

ustvarili podstran. Ko ustvarimo dogodek, smo administrator dogodka, kar pomeni, da lahko 

urejamo vse njegove parametre.  
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Slika 8: Stran dogodka 
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Na vrhu strani sta ikona in ime dogodka. Na levi strani je najprej okvirček z gostitelji. Pod njim je 

datum izvedbe dogodka, če je datumov več, so ti predstavljeni v obliki izbire (Slika 9). Namen 

tega je, da nam kot ustvarjalcem dogodka ni potrebno že v začetku podati točnega termina. Po tem, 

ko izberemo datum, se izbire terminov prikažejo v obliki odstotkov glede na pogostost izbire 

določenega datuma s strani vseh povabljenih udeležencev. V primeru, da je dogodek javen, lahko 

glasujejo vsi uporabniki aplikacije. Gostitelji dogodka imajo nato pravico izbrati končni datum.  

 

Pod datumom je podan seznam uporabnikov, ki so na dogodek povabljeni. Preko spustnega menija 

lahko vidimo še uporabnike, ki se bodo dogodka udeležili, in uporabnike, ki se bodo dogodka 

mogoče udeležili. V okvirčku nižje so prikazani še kraj dogodka, kategorije dogodka in opis.  

Na desni strani je pod imenom ključavnica, ki prikazuje, ali gre za javni oziroma zasebni dogodek. 

Za ponavljajoči se dogodek, ki se ponavlja npr. tedensko, pa se izpiše še »weekly«. Pod tem so 

gumbi, kjer izberemo, ali se bomo dogodka udeležili, mogoče udeležili oziroma se dogodka ne 

bomo udeležili.   

Na desni strani ima vsak dogodek tudi klepet v živo. To pomeni, da se klepet posodablja 

avtomatično in strani ni potrebno neprestano osveževati. Klepet sprejema tudi osnove HTML 

oblikovanja, tako da lahko dodamo v sporočilo sliko ali pa odebelimo pisavo.  

 

Slika 9: Izbiranje datuma 
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7.3.8 Profil uporabnika 

Vsak uporabnik aplikacije ima tudi lastni profil (Slika 12). Profil je, kot pri drugih družbenih 

omrežjih, virtualna podoba posameznika. 

Na vrhu profilne strani je že prej omenjena navigacijska vrstica. Na levi 

strani je najprej naše ime. Poleg imena je pripadajoča značka (angl. 

badge) glede na število točk, ki smo jih zbrali. Simbolizira napredek 

pravilne rabe aplikacije, katere namen je druženje v živo. Vsaka značka 

vsebuje tudi komentar, ki postane viden šele, ko postavimo kurzor na 

značko. Pod imenom je profilna slika. Na levi strani slike je vrstica 

napredka, ki prikazuje našo oddaljenost do nove stopnje/nove značke. 

V spodnjem desnem kotu slike so 

naše točke.  

 

Pod sliko je sektor »O meni«, kjer se lahko v nekaj vrsticah 

predstavimo. Sledijo naši podatki: e-pošta in seznam naših 

najboljših prijateljev, katere določimo sami. Pod tem je seznam 

dogodkov, ki smo jih v preteklosti obiskali. Spodaj je še 

klepetalnica, kjer nam naši sledilci lahko pišejo komentarje, ki 

so vidni nam in našim prijateljem. 

V novem stolpcu, desno od profilne slike, se nahajajo obvestila, 

ki jih vidimo na lastnem profilu, ko smo prijavljeni. V kolikor 

gledamo profil druge osebe, obvestil ne vidimo. Pod njimi so vsi 

dogodki, katerih se nameravamo udeležiti. Oblikovani so enako 

kot na začetni, index, strani. 

Slika 10: Prikazana slika 

Slika 11: Podatki uporabnika 
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Slika 12: Profil uporabnika 

7.3.9 Zemljevid 

Zemljevid je stran, kjer so s pomočjo Google zemljevidov prikazani vsi dogodki. Zemljevid 

predstavlja območje glede na našo trenutno lokacijo, v kolikor dovolimo prepoznavanje svoje 

lokacije. Vidimo lahko »žebljičke« (ang. pins) drugačnih barv, ki prikazujejo prihajajoče dogodke 

glede na datum izvedbe. Toplejša kot je barva žebljička, prej se bo dogodek zgodil. Ob kliku na 



50 

 

žebljiček se odpre pojavno okno z naslovom dogodka ter njegovim opisom. Pojavi se tudi 

povezava na dogodek. Preko zemljevida lahko brskamo po dogodkih. Predstavljene dogodke lahko 

tudi filtriramo po kategorijah in glede na zasebnost dogodkov. Dogodek z zemljevida izgine dve 

uri po začetku izvajanja.     

 

Slika 13: Zemljevid z dogodki 
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7.3.10 Skupnost 

Naša aplikacija se od drugih najbolj razlikuje po možnostih oz. načinih povezovanja v skupnosti. 

Preko iskalnika na strani GoOff lahko iščemo druge uporabnike in se z njimi povezujemo. Od 

ostalih spletnih mest, katerih namen je organizacija prostega časa, izstopa ravno to, da lahko tu 

tudi ustvarjamo interesne skupine, ki so lahko javne ali zasebne, ki so zaščitene z geslom in tako 

odprte le za ozek krog uporabnikov. Primer: če se želimo povezati s svojimi sošolci, lahko 

ustvarimo skupino za svoj razred in jo zaščitimo z geslom, ki ga posredujemo le sošolcem. Tako 

nam aplikacija ponuja zasebnost znotraj interesnih skupin. 

Na vrhu strani je navigacijska vrstica. V levem stolpcu imamo pregled nad prijatelji, katere lahko 

s pomočjo pojavnega okna povečamo. Tako dobimo točen pregled nad tem, komu sledimo sami, 

Slika 14: Skupnost 
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kdo sledi nam in s kom si vzajemno sledimo. Pod prijatelji so predstavljene javne skupine oziroma 

manjše skupnosti, v katere smo včlanjeni. Zraven pa je še gumb za ustvarjanje nove javne skupine.  

Slika 15: Ustvarjanje nove skupine 

V kolikor se odločimo ustvariti novo skupino, se odpre pojavno okno, kjer novi skupini dodelimo 

barvo, ikono, ime in opis. Po želji lahko dodamo še geslo za vstop. Ko skupino ustvarimo, nas 

aplikacija avtomatično poveže na novo stran.  

Na desni strani se nahaja iskalnik, kjer lahko poiščemo nove prijatelje in si s klikom na prikazano 

ime ogledamo njihov profil. Prav tako lahko iščemo po že ustvarjenih skupinah. Rezultati iskanja 

se, poleg imena uporabnika ali skupine, prikazujejo tudi s sliko le teh.  
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Slika 16: Primer skupine 

7.3.11 Javne skupine 

Znotraj vsake skupine je omogočen aktivni klepet ter ustvarjanje dogodkov, ki so v osnovi zaprtega 

tipa, kar pomeni, da so vidni le članom izbrane skupine. V kolikor organizator dogodka oblikuje 

javni dogodek, lahko vsi člani povabijo še poljubne uporabnike aplikacije, dogodek pa bo viden 

vsem. Mogoče ga bo najti tudi na domači strani, v iskalniku dogodkov. 

Strani javnih skupin imajo podobno strukturo kot dogodki. Na vrhu je ikona in naslov. Na levi 

strani so gumbi, s pomočjo katerih lahko v skupino povabimo prijatelje in ustvarimo dogodek za 

člane skupine. Administratorji javnih skupin imajo še možnost urejanja nastavitev skupine. Drugi 

uporabniki lahko po želji zapustijo skupino s pritiskom na gumb. Pod gumbi so pretekli dogodki 

skupine, opis skupine ter njeni člani. Na desni strani je klepetalnica.  
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7.3.12 Zasebne skupine 

Namen zasebnih skupin je bistveno drugačen od javnih. Zasebne skupine so namenjene lažjemu 

organiziranju dogodkov bolj zasebne narave in obveščanju prijateljev, ki jih povabimo na te 

dogodke. V zasebno skupino lahko dodamo poljubno število naših prijateljev. Ob ustvarjanju 

dogodka lahko na dogodek povabimo vse hkrati, tako da izberemo zasebno skupino, ki se prikaže 

pod seznamom naših prijateljev.  

Na vrhu strani je gumb, ki omogoča ustvarjanje nove zasebne skupine. S pritiskom na gumb se 

odpre pojavno okno, kjer se novi skupini dodeli ime in izpiše seznam prijateljev, med katerimi 

lahko izberemo člane. Pod gumbom so že obstoječe skupine, ki jih lahko s klikom nanje urejamo, 

vidimo njene člane ali jih izbrišemo. 

 

Slika 17: Ustvarjanje nove zasebne skupine 

7.3.13 Nastavitve 

Sami lahko urejamo nastavitve zasebnosti in prikazovanje določenih elementov na osebnem 

profilu. Za razliko od večine družbenih omrežij so privzete nastavitve naše aplikacije precej bolj 

zaprte, kot pri večini drugih omrežji, katerih osnovne nastavitve javno razkrijejo veliko zasebnih 

podatkov (Spletna družabna omrežja – 10 naj nasvetov, 2019). Ob registraciji imamo privzete 

nastavitve, kot jih prikazuje Slika 18: Nastavitve zasebnosti. 
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Stran nastavitve je razdeljena v tri sektorje.  

V prvem sektorju lahko s pomočjo Cloudinary vtičnika naložimo novo 

ali posodobimo sliko profila.  

V drugem sektorju so nastavitve zasebnosti. Tam lahko prilagajamo 

prikaz točk, opisa, kontakta, najboljših prijateljev in dogodkov. Prav 

tako se lahko odločimo, da aplikacijo uporabljamo z varnostnimi 

opozorili ali brez njih.  

V zadnjem sektorju je povezava za menjavo gesla. S klikom na povezavo 

se odpre nova stran, kjer lahko zamenjamo obstoječe geslo.  

 

 

 

 

 

7.3.14 Vabljenje prijateljev 

Poleg drugih funkcionalnosti, ki so za spletne aplikacije samoumevne, ima aplikacija še eno 

značilnost. Na strani za vabljenje prijateljev je generator unikatnih kod za enkratno uporabo. Ko 

generiramo kodo, jo lahko nato skupaj s povabilom za pridružitev pošljemo prijatelju in na ta način 

oba pridobita nekaj točk. Na ta način smo želeli hitreje razširiti aplikacijo med uporabniki.  

7.3.15 Povratna informacija 

Napišemo lahko anonimne komentarje, predloge, kritike v zvezi z aplikacijo ter beremo morebitne 

komentarje drugih uporabnikov. Midva, kot administratorja, pa lahko na vse komentarje, vsa 

vprašanja odgovoriva. 

7.3.16 Izpis iz aplikacije 

Na strani za izpis iz aplikacije je obrazec, kjer lahko izberemo možnost izpisa iz aplikacije iz vseh 

naprav, s katerimi smo prijavljeni v aplikacijo, ali le iz brskalnika, ki ga uporabljamo v danem 

trenutku. 

Slika 18: Nastavitve zasebnosti 
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Slika 19: Izpis iz aplikacije 

 Motivacijski elementi  

V aplikacijo smo namerno vključili še nekaj motivacijskih elementov, ki pa imajo povsem drug 

namen kot pri popularnih družbenih omrežjih. Namen je zgolj spodbujanje stika v živo in noben 

od elementov namerno ne povzroča časovno potratne rabe omrežja GoOff.   

7.4.1 Igrafikacija 

Igrafikacija je najbolj očiten in izrazit element naše spletne aplikacije. Z njim želimo pritegniti 

predvsem mlajše uporabnike, stare med 13 in 18 let, ki so tudi naša ciljna skupina uporabnikov.  

Element smo v aplikacijo umestili na način zbiranja točk. Točke zbiramo z udeležbo in 

organizacijo dogodkov. Glede na vrsto dogodka, ki ga organiziramo ali se ga udeležimo, prejmemo 

ustrezno število točk. Vrednost posameznih dogodkov je predstavljena v spodnji tabeli. 
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Tabela 1: Število točk za posamezne dogodke 

Dogodek [x = št. povabljenih] Točke, ki jih prejme 

ustvarjalec dogodka 

Točke, ki jih prejme 

povabljeni 

x < 5 št. udeležencev št. udeležencev 

4 < x < 10 12 7 

9 < x < 20 14 9 

19 < x < 40 16 11 

39 < x < 100 13 8 

x > 99 11 6 

 Ustvarjalec kode Novi uporabnik 

Koda za registracijo 4 2 

 

Prav tako prejmemo točke, če k uporabi aplikacije povabimo prijatelja. Znotraj aplikacije lahko 

generiramo enkratno kodo, ki jo pošljemo prijatelju. V kolikor se povabljena oseba registrira, 

prejmemo 4 točke, povabljen prijatelj pa 2 točki. Na ta način želimo v začetni fazi razvoja omrežja 

spodbuditi rast baze uporabnikov, saj je brez teh vsako družbeno omrežje prazno.  

Poleg zbiranja točk pa zbiramo tudi simbole in komentarje na simbol. Več točk kot imamo, bolj 

zanimiva značka se prikazuje poleg našega imena. Značke so torej prikazane poleg imena na našem 

profilu. Komentarje na značke pa vidimo, ko kurzor postavimo na značko. Prav tako je napredek 

do naslednjega naziva grafično ponazorjen na desni strani profilne slike.  
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Tabela 2: Prikaz točk in komentarjev 

Točke [x] Simbol Komentar Slovenski prevod 

x < 10 

 

Welcome, keep it up! Dobrodošel, kar tako 

naprej! 

10 < x < 20 

 

Still kind of cold ... Še vedno hladno … 

20 < x < 50 

 

Getting warmer ... Že topleje … 

50 < x < 80 

 

Keep the temperature rising! Naj se temperatura viša! 

80 < x < 110 

 

Now we are getting 

somewhere! 

Sedaj se že premikamo! 

110 < x < 160 

 

NICE! LEPO! 

160 < x < 210 
 

You are on fire!!! Kar goriš!!! 

210 < x < 260 
 

Community explosion Eksplozija družbe 

260 < x < 350 

 

You are a gift to society! Ti si darilo družbi! 

 

Znotraj nastavitev obstaja tudi možnost izklopa štetja točk in prikazovanja simbolov glede na 

zbrane točke. Lahko se odločimo, da so naše točke vidne le prijateljem, ostalim pa niso.  

Aplikacija je torej narejena tako, da ne vsebuje namenskih zasvojitvenih elementov. Med 

ustvarjanjem naju je vodil moto: »Čim manj časa na aplikaciji in čim več časa za druženje iz oči 

v oči.«  
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8 Računalniško ozadje aplikacije 

Za namene gostovanja aplikacije sva morala postaviti strežnik. Odločila sva se za strežnik z 

operacijskim sistemom Linux Ubuntu 16.04 LTS. Delala sva s programsko opremo LAMP, ki je 

namenjena Linuxu, Apacheovem strežniku za spletne strani, MySQL sistemu za upravljanje s 

podatkovnimi bazami, in programskemu jeziku PHP za razvoj dinamičnih spletnih vsebin. Pred 

začetkom programiranja sva odprla še potrebna vrata (angl. ports), tako da nisva bila lokacijsko 

omejena. Datoteke sva prenašala na strežnik s pomočjo prosto dostopnega FTP programa FileZilla. 

Aplikacijo sva ustvarila »ročno«, v označevalnem jeziku HTML5 in oblikovanjem v CSS, 

pomagala sva si s odprtokodnim front-end spletnim okvirjem Bootstrap. Interaktivne elemente sva 

sprogramirala v skriptnem jeziku Java Script, nekaj tudi z uporabo Ajax-a. Komunikacijo s 

strežnikom sva realizirala v programskem jeziku PHP. Prav tako sva uporabila API-je Google in 

Cloudinary. V tekočem poglavju bomo opisali računalniško ozadje izvedbe aplikacije. 

 Shranjevanje v MySql 

Za namen pravilnega delovanja aplikacije je potrebno sprotno shranjevanje podatkov v 

podatkovno bazo. Uporabila sva MySql sistem za poizvedovanje po relacijskih podatkovnih bazah. 

Podatki so predstavljeni preko relacij, shranjeni v 14 ločenih tabelah. To so:  

- Users – vsebuje meta podatke ob registraciji in geslo, ki je zaščiteno in nimamo dostopa 

do njega. 

- Profile_info – po potrditvi e-poštnega računa se shranijo začetne nastavitve za profilno 

sliko, točke, nastavitve zasebnosti in druge nastavitve. 

- Public_groups – imena vseh skupin in žetonov, ki služijo unikatni identifikaciji skupine. 

Shranjeno je tudi morebitno geslo skupine. To geslo je prav tako zaščiteno in nimamo 

dostopa do njega. Prav tako je shranjena slika skupine, opis in identifikacijska številka 

osebe, ki jo je ustvarila. 

- Notifications – shranjena so obvestila različnih tipov. To so, ko oseba 1 sledi osebi 2, ko 

oseba 1 povabi osebo 2 na dogodek, če oseba 1 spremeni čas dogodka in če je bil 

ustvarjen skupinski dogodek, katerega del je oseba 2, pri čemer je oseba 2 tista, ki dobi 

obvestilo. Beleži tudi, kdo je oseba 1 in kdo je oseba 2. 
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- Messages – tukaj je shranjena vsebina vseh sporočil, bodisi na dogodkih bodisi v 

skupinah. Shranjen je tudi žeton, ki določa, med katerimi uporabniki je potekal pogovor 

in čas poslanega sporočila. 

- Login_tokens – shranjena je identifikacijska številka uporabnika in unikatni žetoni, ki se 

shranijo vsakič, ko se uporabnik prijavi na novo napravo. 

- Groups – vsebuje ime zasebne skupine, identifikacijsko številko uporabnika, ki jo je 

ustvaril, in člane skupin. 

- Followers_groups – vsebuje identifikacijsko številko uporabnika, ki sledi neki skupini in 

žeton te skupine. 

- Followers – shrani se identifikacijska številka osebe 1 in osebe 2. Nato pa se v odnos 

shranjuje, kdo komu sledi. V primeru, da samo oseba 1 sledi osebi 2, se v odnos zapiše 

identifikacijsko številko osebe 2 in obratno, če pa si osebi medsebojno sledita, pa se v 

odnos zapiše 1. 

- Event_weekly – tukaj so žetoni posameznega dogodka, ki je tedenski, in čas tega 

dogodka. Namen te tabele je, da se hranijo podatki o vseh tedenskih dogodkih. 

- Event_report – v primeru, da uporabniki želijo prijaviti nekoga, ki se ni udeležil 

dogodka, se informacije shranijo v to tabelo. Shrani se, kdo ga je prijavil, koga je prijavil 

in za kateri dogodek je šlo. Slednje izvemo iz žetona. Shrani se tudi čas dogodka v 

primeru, da je dogodek tedenski in se ga oseba ni udeležila le v določenem tednu. 

- Event_invited – beleži, kdo je bil povabljen na kateri dogodek in če se ga bo oz. se ga je 

udeležil. Shrani se identifikacijska številka povabljenega uporabnika, žeton dogodka, 

status udeležbe. V primeru, da se bo udeležil, je status enak 1, če še ne ve, je 2, če pa 

uporabnik na povabilo še ni reagiral, je status enak 0. Shranjuje se tudi čas dogodka, v 

primeru, da je dogodek tedenski. 

- Event_group – v primeru, da je dogodek ustvarjen znotraj skupine, se tukaj shrani žeton 

dogodka in žeton skupine.  

- Event – tukaj so shranjeni vsi ustvarjeni dogodki. Shranjen je žeton dogodka, ki je 

unikaten in nam točno identificira, za kateri dogodek gre. Beleži se, kdo ga je ustvaril, 

preko identifikacijske številke uporabnika, kdo so še uporabniki, ki imajo skrbniške 

pravice, ime dogodka, datumi, kraj, geografska širina in geografska dolžina, kategorije v 
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katere spada, slika, opis, javnost dogodka in ali je dogodek tedenski. Shranjeni so tudi 

podatki glasovanja za izbiro časa dogodka, v primeru, da je možnih več terminov. 

- Codes – zabeležene so unikatne kode, ki jih uporabnik generira. Prav tako se shrani 

identifikacijska številka uporabnika, ki je generiral kodo. 

- Last_on – beleži se datum in ura obiska posamezne strani v aplikaciji. To je predvsem 

pomembno pri prikazovanju obvestil. 

- Raziskava – beležijo se vse povratne informacije ter najini odgovori. 

- Telefoni – shranjene so telefonske številke, povezane z unikatnimi številkami 

uporabnikov. 

 Psevdo koda 

V tem poglavju bova opisala, kako deluje ozadje aplikacije. Kodo sva pisala v urejevalniku besedil  

Notepad++. Kodo za komunikacijo s strežnikom sva pisala v PHP jeziku. Stran pa sva oblikovala 

s HTML5, Java Script in CSS.  

8.2.1 PHP 

Koda v PHP programskem jeziku omogoča komunikacijo s strežnikom. V večini sva ga 

uporabljala, da sva pridobila podatke iz podatkovne baze in jih zapisovala v bazo. Primer 

podatkov, ki jih pridobimo iz baze, so informacije o dogodku, ki jih nato prikažemo na strani o 

dogodku. To so slika dogodka, naslov, gostitelji, čas, povabljeni, lokacija, kategorije in opis. Le-

te dobimo iz tabele Event, kjer so shranjene vse informacije o dogodku. 

Občutljive podatke, kot npr. gesla, sva s pomočjo PHP jezika šifrirala. V bazo so zapisani s 

funkcijo password_hash ($password, PASSWORD_BCRYPT), kjer spremenljivka $password 

predstavlja naše geslo. 

Prav tako lahko s PHP-jem ustvarimo piškotke. V naši aplikaciji smo ustvarili piškotek, ki se 

ustvari ob prijavi in poteče po enem tednu. Piškotke uporabimo za sledenje prejšnjih uporab 

aplikacije. Aplikacija ob obisku vsake strani preveri, ali ta piškotek obstaja, in če ne obstaja, to 

razume, kot da uporabnik ni prijavljen in bi se moral ponovno vpisati. Ne želimo pa si, da bi se 

uporabnik moral vsak teden na novo vpisati, zato se ob vpisu ustvari drugi piškotek, ki poteče po 

treh dneh. Tako se preverja tudi, če je drugi piškotek že pretečen, in če je, se oba nastavita na novo. 
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V primeru, ko sta oba piškotka pretekla, uporabnik ni bil aktiven že teden dni in se mora ponovno 

vpisati. S tem smo želeli zagotovili dodatno varnost uporabnikov. 

Podatke s strani uporabnika smo pridobivali s $_POST in $_GET metodama. Metoda $_POST je 

v aplikaciji, na primer, uporabljena pri registraciji za pridobivanje podatkov iz obrazca. Vrednosti 

podatkov, pridobljenih s to metodo, so uporabniku nevidne in število pridobljenih podatkov je 

neomejeno. Z metodo $_GET pa pridobimo podatke s pomočjo URL povezave, pri čemer je število 

znakov omejeno na približno 2000. V aplikaciji smo to uporabili na primer pri pošiljanju 

HttpRequest-a s povezavo za izpisovanje dogodkov. O tem bova več napisala kasneje, pri opisu 

Ajax-a (PHP 5 Form Handling, 2019). Pri delu s podatkovno bazo na strežniku uporabljamo 

MySql ukaze znotraj PHP kode (SELECT, INSERT, DELETE). 

8.2.2 HTML 5 

Spletno stran sva izdelala v označevalnem jeziku HTML 5. HTML 5 je kratica za Hypertext 

Markup Language.  

Uporabila sva front-end okvir Bootstrep in si s tem olajšala postavitev strukture, ter njegove 

elemente vključila v HTML. CSS in JavaScript. Boostrep je podrobneje opisan v spodnjem 

poglavju.  
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Tukaj je podana osnovna struktura začetne spletne strani: 

 

Za pravilno delovanje zgornje kode moramo imeti omogočen sklic na Bootstrap. Slednji je prosto 

dostopen na tej povezavi: https://getbootstrap.com/ 

8.2.3 JavaScript in Ajax 

Javascript je skriptni programski jezik. Uporabila sva ga za dodajanje interaktivnih elementov na 

HTML straneh. Enostavnejši primer uporabe JavaScripta v magistrskem delu je na strani, kjer se 

registrira nov uporabnik. S pritiskom na povezavo ''I got code'' se pojavi nov okvirček, kamor 

lahko vnesemo kodo in povezava se spremeni v ''I don't have code''. S pritiskom na nov napis 

okvirček izgine in napis se spremeni v prvotnega. Bolj kompleksna uporaba JavaScripta pa je z 

uporabo Ajax-a. 

Ajax je tehnika za ustvarjanje interaktivnih spletnih aplikacij. S to tehniko si lahko spletne 

aplikacije izmenjujejo podatke s strežnikom asinhrono v ozadju, brez potrebe po ponovnem 

<html> 
<head> 

<title>Naslov strani</title> 
<meta charset="UTF-8"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1"> 
</head> 
<body> 

<div class="container"> 
 <div class="row"> 
  <div <div class="col-xl-2"> 
  </div> 
  <div class="col-lg-3"> 
   <h1>Leva stran</h1>  
  </div> 
  <div class="col">  
   <h1>Desna stran</h1> 
  </div> 

<div class="col-xl-2"> 
</div> 

 </div> 
</div> 

</body> 
</html> 
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nalaganju strani (Ajax (programming), 2019). Z drugimi besedami: podatke s strežnika lahko 

beremo po tem, ko se je stran že naložila, oz. posodobimo spletno stran, ne da bi jo morali osvežiti, 

prav tako lahko pošljemo podatke na strežnik v ozadju (AJAX Introduction, 2019). Pri naši 

aplikaciji sva jo uporabila pri prikazovanju/shranjevanju dogodkov, prikazovanju/shranjevanju 

pogovorov, prikazovanju obvestil, prikazovanju/shranjevanju nastavitev in prikazovanju 

predlaganih prijateljev in skupin. Opisala bova primer prikazovanja shranjevanja na začetni strani, 

z Ajax-em (prav tam). 

               Tabela 3: Shranjevanje z Ajax-em 

       

Najprej se mora zgoditi nek računalniški dogodek. V našem primeru, pri prikazovanju dogodkov 

aplikacije na začetni strani, je to, ko se naloži stran ali ko se pritisne gumb ''show more''. Ob 

pritisku na gumb se sproži funkcija v JavaScript-u. Ta funkcija ustvari XMLHttpRequest objekt, 

ki pošlje poizvedbo spletnemu strežniku. V našem primeru so vse omejitve, ki jih mora strežnik 

upoštevati pri pridobivanju podatkov iz podatkovne baze, odvisne od trenutnega uporabnika, oz. 

se nanašajo nanj. V kolikor dogodke dodatno filtriramo, strežnik upošteva tudi te omejitve. 

Strežnik nato poizvedbo obravnava in jo vrne brskalniku. Povratno informacijo preberemo z 

JavaScript kodo, ki dodatno filtrira podatke. V tem primeru ob dogodku nalaganja strani izpiše 

prvih 10 dogodkov. Ob pritisku na gumb ''show more'' pa tem desetim dogodkom doda novih 10 

oz. toliko, kolikor jih je na voljo, ali pa izpiše ''no more events''. 

Klik na gumb … 

- Ustvari XMLHttpRequest 

objekt 

- Pošlji HttpRequest 

- Obravnava vrnjene 

podatke z JavaScript-om 

- Posodobi vsebino strani 

- Obravnava HttpRequest 

- Ustvari povratno 

informacijo in pošlje 

podatke nazaj na stran 

STREŽNIK ZAČETNA STRAN 

ZAČETNA STRAN 
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Vsi primeri uporabe Ajax-a delujejo na zgoraj opisan način. Pri izpisovanju sporočil pa se Ajax 

funkcija vsakih 10 sekund osvežuje in tako vidimo vsa sporočila v pogovoru, ne da bi pri tem 

morali osvežiti stran. Pri nastavljanju časovnih intervalov je potrebno upoštevati zmogljivost 

strežnika. V kolikor bi 100 uporabnikov pustilo spletno stran čez noč odprto, bi strežnik pri 

osveževanju na 1 sekundo prejel 28 800 zahtev, pri osveževanju na 10 sekund pa 2880. V prvem 

primeru bi bil tako strežnik precej bolj obremenjen. 

8.2.4 CSS 

CSS je kratica za Cascading Style Sheet, po slovensko CSS imenujemo kaskadne stilske podloge. 

CSS je slogovni jezik, s katerim oblikujemo spletno stran. Ta jezik določa, kako bodo prikazani 

HTML elementi, kar imenujemo stolna predloga. Pri oblikovanju sva si pomagala s prosto 

dostopnimi stilnimi predlogami, ki sva jih po potrebi prilagodila, nekatere elemente pa sva 

oblikovala tudi sama.  

8.2.5 Bootstrap 4 

Za lažje oblikovanje elementov na strani sva uporabila ogrodje 

Bootstrap 4, ki vsebuje nekatere že oblikovane elemente. Na tak 

način sva na primer hitro oblikovala kartice za prikazovanje 

dogodkov (class='card') ali pa pojavna okna, ki se odprejo, ko 

ustvarjamo nov dogodek aplikacije ali skupino, ko želimo 

spremeniti osebne podatke.  

HTML 5 vsebuje tudi vnaprej izdelane okvirje spletne strani, da 

stran izgleda ustrezno tako na računalniku kot na tablici in 

telefonu. Midva sva večino strani na večjih zaslonih, razen 

začetne, zemljevida in nastavitev, razdelila na nekoliko manjši 

levi in večji desni del. Stran pa se na telefonu zaradi uporabe 

Bootstrap-a prikaže kot prejšnja leva stran na vrhu in prejšnja 

desna stran na dnu. Primer take strukture je opisan v razdelku o  

HTML-ju. 

 

Slika 20: Prikaz dogodka na mobilni 

napravi 
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8.2.6 Api-ji in PHPmailer 

V spletni aplikaciji sva uporabila tudi aplikacijske programske vmesnike (angleško Application 

Programming Interface, API) Googla in Cloudinary-a. Gre za aplikacijski programski vmesnik, ki 

poenostavi razvoj programov s tem, da definira sestavne bloke, ki jih program sestavi pri izdelavi 

aplikacij (Vmesnik za namensko programiranje, 2017).  

Cloudinary sva uporabila za nalaganje profilih fotografij uporabnikov, s tem sva si olajšala 

nalaganje in obdelavo naloženih slik. Na naši aplikaciji uporabljamo vmesnik za nalaganje slik, ki 

avtomatsko poda možnost izbire, iz katerega vira želimo naložiti sliko in jo nato še ustrezno 

obreže. Prav tako lahko preko Cloudinary api-ja oblikujemo prikazovanje slik na spletni strani.  

Google zemljevidi api uporabljava za prikazovanje zemljevida. Prav tako vključuje prikazovanje 

žebljičkov in množic žebljičkov na zemljevidu. Uporabljava ga tudi pri ustvarjanju dogodkov, kjer 

moramo vnesti lokacijo. S pomočjo tega api-ja jih program sam predlaga in iz njih dobi tudi 

geografsko širino in dolžino. 

Poleg omenjenih API-jev sva uporabila knjižnico PHP Mailer za pošiljanju spletne pošte. 

Knjižnica nam omogoča enostavno pošiljanje sporočil znotraj PHP kode.  
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9 Empirični del 

 Opredelitev raziskovalnega problema 

Uporaba družbenih omrežij se iz leta v leto veča. Kot sva že ugotovila v diplomski nalogi (Čufer 

in Knežević, 2017), ima širša uporaba le-teh vrsto pozitivnih in negativnih vplivov. Med slednjimi 

se pogosto pojavi prekomerna uporaba in posledično zanemarjanje druženja v živo.  

Raziskave kažejo, da mladostniki čedalje več časa preživijo na družbenih omrežjih. Aktivnosti na 

družbenih omrežjih pa so različne: lahko igrajo računalniške igre, klepetajo na spletu ali pa so 

dejavni na družbenih omrežjih (Frith, 2017). Najbolj priljubljeni omrežji pri mladostnikih sta 

trenutno Musical.ly (od avgusta 2018 je to aplikacija TikTok) in Snapchat, ki ju večina uporablja 

dnevno (Childern's commissioner, 2018). Večina ustvarjalcev družbenih omrežij si želi, da bi 

mladostniki čim več časa preživeli na njihovih omrežjih. Na ta način lahko pridobijo veliko 

informacij o vedenju uporabnika, kar lahko izkoristijo za trženje in na ta način služijo (Kempa, 

2015). Zaradi vse pogostejše uporabe družbenih omrežij pa se odvisnost od njih še povečuje 

(Guedes, Nardi, Guimaraes, Machado, Spear King, 2016). Zato sva že v diplomskem delu iskala 

možnosti uporabe družbenih omrežij tako, da bi čim bolj omejili njihove negativne in zasvojitvene 

elemente (Čufer in Knežević, 2017).  

V času pisanja diplomskega dela nismo našli aplikacije, katere namen bi bilo zgolj spodbujanje 

druženja v živo, zato smo le opisali funkcionalnosti takšne aplikacije. V času snovanja raziskave 

ter razvijanja tovrstne aplikacije smo srečali nekaj novih aplikacij, ki so namenjene povezovanju 

ljudi z namenom organiziranja dogodkov, druženja oz. komuniciranja v živo – iz oči v oči. Iskali 

smo aplikacijo, ki skupinam (kot npr. razred, prijatelji) omogoča organiziranje dogodkov in 

druženje. Ugotovili smo, da nekatera družbena omrežja, kot je Facebook, to funkcionalnost sicer 

imajo, toda takšne s primarnim namenom dogovarjanja in ustvarjanja dogodkov ter z možnostjo 

organiziranja dogodkov med prijatelji ali širše nismo našli. Zato sva se odločila, da takšno 

aplikacijo sama ustvariva: jo sprogramirava in oblikujeva. Raziskava, na kateri temelji magistrsko 

delo, predvideva rabo omrežja, katerega namen je izključno spodbujanje stikov iz oči v oči oz. 

druženje v živo. Aplikacija je zasnovana tako, da skuša zaobiti zasvojitvene elemente, ki so se 

pokazali v analizi načina rabe popularnih družbenih omrežij. Prav tako sva udeležence preko 

aplikacije želela ozavestiti glede varnosti na spletu, in sicer tako, da sva jim pri potencialno 

nevarnih odločitvah prikazala kratke posnetke, ki opozarjajo na možne nevarnosti. 
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Cilj raziskave v okviru magistrskega dela je bil ugotoviti, ali bo aplikacija učence devetega razreda 

spodbudila k bolj aktivnemu preživljanju prostega časa, torej k več druženja v živo. Na strežniku 

(v podatkovni bazi aplikacije) se bodo beležile dejavnosti uporabnikov in tako bomo dobili dober 

vpogled v uspešnost doseganja glavnega cilja aplikacija (tj. druženja iz oči v oči).  

Udeleženci bodo izpolnili lestvico prijateljstva, s pomočjo katere bomo ugotavljali, kako so 

udeleženci zadovoljni s svojimi odnosi z vrstniki (Lamovec, 1988). Rezultate, pridobljene na 

lestvici prijateljstva, bova primerjala z dejansko aktivnostjo udeležencev v aplikaciji, predvsem s 

številom ustvarjenih dogodkov, povabljenih prijateljev na dogodke in s številom dogodkov, 

katerih se bodo udeležili.  

Raziskav, ki bi se ukvarjale s spodbujanjem stikov iz oči v oči z uporabo družbenih omrežij, je 

malo. V strokovni literaturi nisva zasledila primera družbenega omrežja, iz katerega bi ustvarjalci 

načrtno odstranili zasvojitvene elemente ter omrežje uporabili za spodbujanje druženja v živo, zato 

bo lahko aplikacija, ki jo razvijava, predstavljala pomemben doprinos na področju družbenih 

omrežij.   

 Raziskovalna vprašanja 

Pri raziskovanju smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

RV1: Ali bodo točke, ki jih bodo udeleženci prejemali kot nagrado za udeležbo na dogodkih, zanje 

predstavljale pomembno spodbudo pri udeleževanju na dogodkih? 

RV2: Ali se bodo udeleženci z višjim rezultatom na lestvici prijateljstva v primerjavi z udeleženci 

z nižjim rezultatom na lestvici prijateljstva udeležili več fizičnih dogodkov, organiziranih s 

pomočjo aplikacije? 

RV3: Ali je interes udeležencev za dogajanje v aplikaciji pomemben dejavnik, ki prispeva k aktivni 

uporabi aplikacije? 

RV4: Ali se bo pred uporabo spletne aplikacije in po njej izboljšal rezultat učencev v znanju o 

varni uporabi interneta? 
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 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili kavzalno eksperimentalno metodo raziskovanja. Izvedli smo 

eksperiment – Aktivna uporaba omrežja. S to metodo smo spremljali uporabo aplikacije in 

preverili posledice njene uporabe.  

V raziskavi smo uporabili tudi deskriptivno metodo raziskovanja. Udeleženci so izpolnili 

vprašalnik, v katerem so odgovarjali na vprašanja o varni rabi spleta ter izpolnili lestvico 

prijateljstva. 

 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 34 učencev dveh oddelkov devetega razreda osnovne šole. To so 

učenci, stari od 14 do 15 let. Od tega je sodelovalo 45 % deklic in 55 % dečkov. 

 

Slika 21: Struktura udeležencev glede na spol 

 Pripomočki 

Udeleženci so pred vpisom v aplikacijo izpolnili anketni vprašalnik, ki je vseboval: 

- Lestvico prijateljstva, ki smo jo oblikovali na podlagi lestvice prijateljstva iz Vprašalnika 

družabnih odnosov (DLS; Differencial loneliness scale, Schmidt in Sermat, 1983, v 

Lamovec, 1988). Lestvica vsebuje 16 postavk, na katere so udeleženci odgovarjali na 5-

stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 = nikoli, 5 = zelo pogosto). Postavke v lestvici se 

nanašajo na druženje učencev s svojimi prijatelji in z zadovoljstvom z odnosi z vrstniki. 

Spol

moški ženske
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Primeri postavk: Zase bi lahko rekel, da sem priljubljen med sošolci. (pozitivno vrednotena 

postavka); V kraju, kjer živim, nimam veliko prijateljev. (negativno vrednotena postavka).  

- Sociometrično preizkušnjo: učenci so napisali imena in priimke treh svojih sošolcev ali 

sošolk iz svojega ali sosednjega razreda, s katerimi se najraje družijo. 

- Preverjanje znanja o varni rabi spleta: udeleženci so odgovorili na sedem vprašanj, s 

katerimi smo preverjali ozaveščenost učencev o varni rabi interneta. Primer vprašanja: 

Kateri od tvojih podatkov so na družbenih omrežjih vidni vsem? 

Udeleženci so aktivno preizkusili aplikacijo GoOff, ki smo jo podrobno opisali v poglavju opis 

aplikacije Gooff.  

Po enomesečni uporabi aplikacije so udeleženci izpolnili še zaključni anketi vprašalnik, ki je 

vseboval: 

- Vprašanja, s katerimi smo preverjali, če učenci omrežje GoOff uporabljajo bolj premišljeno 

kot ostala omrežja. Vprašanja o varni rabi interneta so bila enaka kot v prvem vprašalniku, 

le da so se v tem primeru nanašala zgolj na omrežje GoOff. Primer vprašanja: Kateri od 

tvojih podatkov so na omrežju GoOff vidni vsem? 

- Vprašanja o funkcionalnostih omrežja glede na izkušnjo uporabe aplikacija GoOff. 

 Postopek 

Učenci so bili v raziskavo povabljeni priložnostno. Pred začetkom raziskave smo se pogovorili z 

ravnateljem šole, na kateri smo izvedli raziskavo, in mu predstavili idejo. Pridobili smo njegovo 

pisno soglasje. Nato smo pridobili še soglasja staršev vseh učencev, sodelujočih v raziskavi.  

Po zbranih soglasjih smo naprej učencem dali v izpolnjevanje prvi anketni vprašalnik. Vprašalnik 

ni bil anonimen, s čimer so bili učenci seznanjeni pred začetkom reševanja. Nato smo povabili 

učence obeh razredov v skupno predavalnico, kjer sva jim avtorja aplikacije predstavila aplikacijo 

GoOff in jih usmerjala pri prijavi v aplikacijo. Učenci so prinesli svoje telefone, eni učenki, ki ni 

imela svojega telefona, pa sva omogočila dostop do računalnika. Vsaka prijava na omrežje je bila 

prostovoljna. Šest učencev se ni odločilo za prijavo.  

Učenci so predlagali, da v aplikaciji ustvariva stran, kamor bi lahko pisali vprašanja in predloge, 

in to sva tudi naredila. Po treh tednih uporabe sva naredila še nekaj posodobitev aplikacije glede 

na izražene potrebe učencev. Glavna posodobitev je bila sporočilo, ki ga prejmeš na telefon, ko si 
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povabljen na dogodek. Ker učenci niso bili zelo aktivni v aplikaciji, smo v času testnega obdobja 

organizirali še eno srečanje, na katerem sva učencem predstavila nove posodobitve in jih še enkrat 

spodbudila k sodelovanju. Na srečanju so učenci podali dodatne predloge za izboljšave (npr. 

prijava nepristnih dogodkov, optimiziranje skupin …), nekatere sva upoštevala in ponovno 

posodobila aplikacijo.  

Po enem mesecu uporabe aplikacije sva učencem razdelila zaključne ankete o aplikaciji GoOff. 

Tudi te niso bile anonimne, saj smo potrebovali ime in priimek učenca, da smo lahko primerjali 

njihovo začetno anketo in obnašanje v aplikaciji.  

Aplikacija je tudi po koncu testnega obdobja učencem še vedno na voljo za uporabo.  
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10 Rezultati in interpretacija 

 Sociometrična preizkušnja 

Za bolj poglobljeno razumevanje odnosov med učenci, ki so sodelovali v raziskavi, smo izvedli 

sociometrično preizkušnjo. Vsak izmed udeležencev je navedel tri sošolce (iz svojega ali 

sosednjega razreda), s katerimi se najraje druži.  

Oblikovali smo zbirno tabelo, v katero smo vnesli vse izbire posameznega učenca, tj. –

sociomatriko (Pečjak in Košir, 2002). Iz tabele smo razbrali, koliko učencev je izbralo določenega 

učenca in koliko vzajemnih povezav je dobil ta učenec. Nato smo narisali sociogram z 

dvosmernimi izbirami (zaradi boljše preglednosti) ter sociogram z dvosmernimi in enosmernimi 

izbirami. Sociogram je razdeljen na 4 kroge. V 1. krog (najbolj notranji) smo uvrstili osebo, če je 

dobila 7 ali več izbir, v 2. krog, če je dobila od 3 do 6 izbir, v 3. krog, če je dobila eno ali dve 

izbiri, in v 4. krog, če ni dobila nobene izbire. Nato smo analizirali strukture, ki so se pojavile v 

sociogramu in izračunali indeks kohezivnosti, ki kaže stopnjo povezanosti v skupini (Pečjak in 

Košir, 2002).  

V sociometrični preizkušnji je sodelovalo 34 udeležencev, katerim smo zaradi zagotavljanja 

anonimnosti pripisali izmišljena imena: 

1-Marko; 2-Andrej; 3-Leon; 4-Ana; 5-Katja; 6-Anja; 7-Matej; 8-Nina; 9-Tomaž; 10-Aleš; 11-

Bojan; 12-Peter; 13-Daša; 14-Irena; 15-Nikolina; 16-Robert; 17-Boštjan; 18-Polona; 19-Alenka; 

20-Jože; 21-Matjaž; 22-Špela; 23-Sandra; 24-Domen; 25-Katarina; 26-Miha; 27-Matija; 28-Žiga; 

29-Klemen; 30-Tilen; 31-Iztok; 32-Alen; 33-Brina; 34-Samo; 35-Petra; 36-Primož; 

Po spodnji formuli smo izračunali indeks kohezivnosti (Pečjak in Košir, 2002). 

𝐼𝑘 =
∑𝑉𝐼

∑𝑀𝑉𝐼
 

∑𝑉𝐼 je vsota vzajemnih izbir, kar je v našem primeru 28. ∑𝑀𝑉𝐼 je vsota možnih vzajemnih izbir. 

Izračuna se po formuli ∑𝑀𝑉𝐼 =
𝑘∙𝑁

2
 , kjer je 𝑘 število, na katerega smo omejili izbire, v našem 

primeru 3. 𝑁 pa je število učencev v razredu v času preizkušnje, v našem primeru 34.  

Z indeksom kohezivnosti preverimo, kako je naša skupina medsebojno povezana. Vrednosti, 

manjše od 0,40, predstavljajo šibko povezanost, med 0,40 in 0,60 srednjo povezanost ter nad 0,60 
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visoko povezanost. Vrednost dobljenega indeksa kohezivnosti je v našem primeru Ik = 0,27, kar 

pomeni, da je razred šibko povezan (Kajtna, 2009). 

Spodaj prikazujemo dva sociograma, izrisana na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru naše 

raziskave. Prvi prikazuje dvosmerne povezave (tj. vzajemne izbire, ko sta se dva učenca vzajemno 

izbrala), drugi pa prikazuje enosmerne in dvosmerne povezave med učenci. Enosmerna povezava 

je označena s črtkano črto in puščico, dvosmerna pa s polno črto. Dečki so narisani v levi polovici 

in so predstavljeni s trikotniki, deklice pa so v desni polovici, predstavljene s krogi. Dva učenca 

nista sodelovala v sociometrični preizkušnji, zato sta označena s temnejšo barvo.  
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Slika 22: Sociogram z dvosmernimi (vzajemnimi) izbirami 
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Slika 23: Sociogram z enosmernimi in dvosmernimi izbirami 
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 Analiza sociometričnih struktur 

V sociometrični preizkušnji je smiselno ugotoviti, ali se med učenci pojavljajo določene strukture 

(Pečjak in Košir, 2002). V našem sociogramu (Slika 23: Sociogram z enosmernimi in dvosmernimi 

izbirami) lahko prepoznamo naslednje sociometrične strukture: verigo, trikotnik, pravokotnik, 

zvezdo ter nekaj osamljenih učencev. 

- Veriga 

Veriga predstavlja naravno pot za imitacijo, sugestijo, glasovanje. Ta struktura je t. i. »telefonska 

žica« v medsebojnih odnosih in odloča tudi o kolektivnem stališču (Pečjak in Košir, 2002). Spodaj 

sta prikazana primera najdaljše verige pri dečkih in najdaljše verige pri dekletih. Zanimivo je, da 

so deklice in dečki oblikovali verigo, ločeno po spolu. Pri verigi gre za odprto strukturo (Pečjak in 

Košir, 2002).  
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Slika 25: Sociometrična struktura veriga – fantje Slika 24: Sociometrična struktura veriga – dekleta 
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- Trikotnik, kjer so se trije učenci vzajemno izbrali. Ti trije učenci se veliko družijo tudi v 

šolskem prostoru in izven njega, zato ni presenetljivo, da se je to jasno pokazalo tudi v 

sociogramu. 

 

 

- Pravokotnik, ki ga tvorijo štirje učenci, med katerimi sta se vsaj dva učenca vzajemno 

izbrala. Pravokotnik je zaprta struktura, iz katere se lahko oblikuje klika, ki je ločena od 

ostalih članov skupine (npr. sošolcev) (Pečjak in Košir, 2002). V našem primeru sestavljajo 

pravokotnik štirje dečki, ki živijo v isti vasi, trenirajo isti šport in se družijo tudi v prostem 

času. Iz sociograma lahko vidimo, da se povezujejo tudi z ostalimi učenci v razredu, zato 

bi lahko rekli, da ti učenci predstavljajo ogrodje za pozitivno jedro razreda. 

 

 

- Zvezda, ko trije posamezniki ali več izberejo eno osebo, ki je zaradi velikega števila izbir 

v notranjem krogu sociograma. V našem primeru so učenko izbrale sošolke iz njenega in 

tudi iz sosednjega razreda. To kaže na povezanost nekaterih učenk med razredoma ter tudi 

to, da ima ta deklica (»zvezda«) pomembno vlogo v obeh razredih. Z učenko sosednjega 

razreda biva v isti vasi, z učenkami v svojem razredu pa se druži v šoli. Ona je razlog, da 

se tudi te učenke pogovarjajo med sabo. Raziskave kažejo, da imajo učenci, ki v 

sociogramu zasedejo mesto zvezde, običajno pozitivno samopodobo in so učno uspešni, 
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Slika 26: Sociometrična struktura trikotnik 

Slika 27: Sociometrična struktura pravokotnik 
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prilagodljivi, sproščeni v socialnih interakcijah, sposobni empatije (Prose, 1974, v Pečjak 

in Košir, 2002) in tudi bolj priljubljeni pri učiteljih (Petillon, 1978, v Pečjak in Košir, 

2002). Zanimivo je, da je pozicija zvezde relativno trajna pozicija.  

 

 

- Osamljeni posameznik, to je učenec, ki nima nobene vzajemne izbire v skupini. V našem 

primeru je takšnih učencev kar sedem (to so: 4, 7, 20, 25, 29, 35, 36), kar se ujema z 

dobljenim indeksom kohezivnosti, s katerim smo ugotovili šibko povezanost med učenci. 

Osamljeni učenci imajo običajno nizko samopodobo, so učno manj uspešni, manj čustveno 

stabilni in so tudi pri učiteljih manj priljubljeni (Prose, 1974, v Pečjak in Košir, 2002). Tudi 

pozicija osamljenega učenca je relativno trajna pozicija (Pečjak in Košir, 2002).  
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Slika 28: Sociometrična struktura zvezda 

Slika 29: Sociometrična struktura osamljeni posameznik 
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 Prijateljstvo 

Učenci so izpolnili Lestvico prijateljstva, ki smo jo oblikovali na podlagi lestvice prijateljstva iz 

Vprašalnika družabnih odnosov. Učenci so na postavke odgovarjali na 5-stopenjski lestvici, zato 

smo za vsakega posameznika izračunali njegov povprečni rezultat na lestvici. Višji kot je 

posameznikov rezultat na lestvici prijateljstva, bolj se ta učenec druži z drugimi in je s 

prijateljskimi odnosi bolj zadovoljen, torej je tudi manj osamljen.  

Tabela 4: Opisne statistike lestvice prijateljstva 

 M SD min max 

Lestvica prijateljstva 3,76 0,29 2,63 3,81 

 

Učenci so v povprečju dosegli rezultat M = 3,76, kar na pet-stopenjski lestvici pomeni, da so v 

povprečju s svojimi prijateljskimi odnosi kar zadovoljni. 

V nadaljevanju smo učence razdelili glede na njihov rezultat na lestvici prijateljstva: učenci, ki so 

dosegli rezultat, ki je višji od povprečja (M = 3,76), so bolj zadovoljni s prijateljskimi odnosi in so 

manj osamljeni (»učenci z višji rezultatom na lestvici prijateljstva«), učenci z nižjim rezultatom 

na lestvici prijateljstva pa so tisti, ki so dosegli rezultat, nižji od povprečja; ti učenci so manj spretni 

v prijateljskih stikih in so bolj osamljeni v primerjavi z drugo skupino. Obe skupini udeležencev 

(tj. tiste z višjim in nižjim rezultatom na lestvici prijateljstva) smo primerjali glede na njihovo 

aktivnost na aplikaciji GoOff. V skupino učencev z višjim rezultatom na lestvici prijateljstva smo 

uvrstili 14 učencev, od tega 7 deklet in 7 fantov, v skupino učencev z nižjim rezultatom na lestvici 

prijateljstva pa 15 učencev, od tega 6 deklet in 9 fantov.  

 Obiskanost strani 

Podatke v tem poglavju smo pridobili iz statističnega poročila o strani Gooff. To je funkcija, do 

katere imava dostop zgolj avtorja aplikacije. 

V obdobju testiranja je družbeno omrežje uporabljala testna skupina učencev 9. razreda (N = 28) 

in nekaj zunanjih uporabnikov (N = 26). To so tisti, ki so jih učenci povabili na omrežje (N = 2), 

in tisti, ki so omrežje uporabljali že pred testiranjem, v večini so to najini prijatelji in družinski 

člani.  
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Udeležencem sva pred začetkom testiranja podrobno predstavila aplikacijo, njeno uporabo in njen 

namen. Za testiranje aplikacije sva predvidela en mesec, in sicer od 3. 10. do 7. 11. 2018. Ob 

začetku testiranja se je v aplikacijo prijavilo 28 učencev. Slika 30 prikazuje število obiskov v 

aplikaciji v testnem obdobju, Slika 31: Število obiskanih strani v aplikaciji po posameznih dnevih 

pa število strani, ki so jih udeleženci obiskali v aplikaciji na posamezen dan.  

 

Slika 30: Število obiskov v aplikaciji po posameznih dnevih 

 

 

Slika 31: Število obiskanih strani v aplikaciji po posameznih dnevih 

Največ obiskov aplikacije smo zabeležili ob predstavitvi aplikacije, ko sva bila v razredu skupaj z 

vsemi udeleženci in jih spodbudila, da se ob najinem vodenju prijavijo v aplikacijo. Nato je število 

obiskov upadlo ter se spet povečalo med 23. in 25. oktobrom, ko sva učence ponovno pozvala k 
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aktivni uporabi aplikacije. Spet smo se dobili in pregledali vse posodobitve, pomagala sva jim tudi 

pri težavah z uporabo. 

V obdobju od 27. 10. do 4. 11. so bile šolske počitnice, med katerimi smo opazili določeno stopnjo 

aktivnosti, po počitnicah pa se je število obiskov aplikacije znižalo, verjetno, ker se je začela šola 

in s tem tudi šolske obveznosti. Tudi število obiskanih strani v aplikaciji (Slika 31: Število 

obiskanih strani v aplikaciji po posameznih dnevih) je bilo najvišje ob začetku testiranja in pred 

začetkom počitnic, kar lahko pripišemo temu, da sva jih takrat osebno spodbudila k uporabi. 

Ugotavljali smo, koliko časa so udeleženci preživeli na omrežju GoOff ob posameznem obisku. 

Povprečen čas posameznega obiska na omrežju je bil M = 505 s (približno 8 minut in pol), vendar 

moramo upoštevati velike razlike med udeleženci. Kot je razvidno s Slike 14, je bila več kot 

polovica obiskovalcev (52 %) v testnem obdobju na omrežju manj kot pol minute (med 15 in 30 

sekund), 17 % obiskovalcev pa je bilo na omrežju med 30 sekund in dvema minutama, kar je zelo 

malo. V tako kratkem času uporabnik aplikacije ne more zares uporabljati, lahko le bežno preleti 

njene funkcionalnosti, če sploh. Udeleženci so v osnovi šoli, kar pomeni, da je očitno njihov krog 

prijateljev zaenkrat še dovolj majhen, da se za druženje lahko dogovarjajo preko SMS-sporočil ali 

dogovarjanja v živo.  

Analizirali smo, ob katerih dnevih in delih dneva so bili udeleženci bolj ali manj aktivni. Največ 

strani so obiskali ob ponedeljkih, najmanj pa ob petkih. Razlog za to bi lahko bil, da so v začetku 

tedna ustvarili dogodek, ki se je odvijal konec tedna, zato je bilo največ aktivnosti na začetku 

Obiski

0s-30s 30s-2min 2min-5min 5min-15min 15min-30min 30min-1h 1h+

Slika 32: Povprečni časi aktivnosti v omrežju 



83 

 

tedna. Možno je, da so se v začetku tedna, ko so prišli v šolo, ponovno spomnili, da sodelujejo pri 

testiranju aplikacije; morda tudi zato, ker so v šoli srečevali Anjo, ki jih je spodbudila k 

sodelovanju.  

Najbolj pogoste ure za uporabo aplikacije GoOff so bile ob 7. uri zjutraj ali pa zvečer od 19. do 

21. ure, torej takrat, ko s sošolci niso bili v fizičnem stiku (ne v času pouka, temveč pred poukom 

ali zvečer). Na podlagi te ugotovitve lahko sklepamo, da ima sama aplikacija potencial za 

spodbujanje druženja sošolcev oz. prijateljev, saj njihova aktivnost na omrežju v času, ko niso 

skupaj s sošolci, nakazuje njihovo željo (ali potrebo) po stikih s sošolci oz. prijatelji. Večerno 

uporabo aplikacije lahko pripišemo tudi temu, da so učenci zvečer zaključili s svojimi dnevnimi 

aktivnostmi in (šolskimi) obveznostmi ter so imeli čas za uporabo aplikacije. V nadaljevanju 

prikazujemo sliki z aktivnostjo udeležencev po dnevih v tednu in po urah v dnevu.  
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Slika 34: Aktivnost na omrežju po urah v dnevu 

Kar 72 % uporabe aplikacije GoOff je bilo z Windowsi, kar pomeni preko računalnika. Sledi jim 

26 % uporabe z Linux, kar je v bistvu osnova za Android. Operacijski sistem ios pa se je uporabilo 

2 %. To pomeni, da je bilo 28 % uporabe omrežja preko telefona. To je zelo presenetljiv podatek, 

saj so pri predstavitvi aplikacije vsi dostopali preko telefona in smo domnevali, da bodo tako 

dostopali do nje tudi doma. Mogoče je vzrok temu, da so učenci do spletnih strani navajeni 

dostopati preko računalnika, medtem ko do »pravih« mobilnih aplikacij dostopajo preko telefona. 

To sklepamo, ker so udeleženci pogosto spraševali, zakaj Gooff ni oblikovan kot aplikacija, v 

končni anketi pa so celo zapisali, da jih je to, da GoOff ni mobilna aplikacija, motilo.  
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Slika 35: Uporaba operacijskih sistemov za dostop do aplikacije 

 Uporaba aplikacije GoOff 

V nadaljevanju bomo podrobno opisali, kako so udeleženci uporabljali aplikacijo GoOff. 

Ob vpisu oz. ob prijavi v aplikacijo si je profilno sliko nastavil vsak tretji učenec (N = 9). To nas 

je presenetilo, saj smo pričakovali, da si bodo profilno sliko nastavili skoraj vsi uporabniki. 

Profilne slike so namreč prisotne pri večini družbenih omrežjih, katerih namen je povezovanje s 

prijatelji, zato je profilna slika nekaj običajnega in nekaj, kar udeleženci predvidoma dobro 

poznajo že iz drugih omrežij. Običajno uporabniki družbenih omrežij tudi radi nastavijo profilne 

slike, saj preko komentarjev prijateljev prejemajo (socialno) potrditev, kar pozitivno vpliva na 

njihovo samopodobo, kadar so komentarji pozitivno naravnani. Morda lahko že to, da večina 

uporabnikov ni nastavila profilne slike, pomeni, da udeleženci niso bili zares zainteresirani za 

intenzivno uporabo aplikcije ali pa da se z njo niso čutili dovolj povezane. 

Učenci so skupno ustvarili 37 dogodkov, vendar je te ustvarilo samo 7 učencev. Največ dogodkov 

(26, kar je malo manj kot tri četrtine) sta ustvarila Klemen in Aleš, vsak po 13. Učenec Robert je 

na dogodke povabil največ uporabnikov, povprečno 8 na dogodek. Spodnja slika prikazuje, koliko 

dogodkov je kdo ustvaril in koliko uporabnikov je v povprečju povabil na dogodek. 

Operacijski sistemi

Linux Windows iOS Macintosh Ostalo
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Slika 36: Povprečno število povabljenih na dogodek in število ustvarjenih dogodkov 

 Zbiranje točk kot motivacijska spodbuda za aktivnejšo uporabo aplikacije 

Učenci so si z udeleževanjem dogodkov in vabljenjem novih ljudi k uporabi aplikacije nabirali 

točke. Najbolj uspešen pri tem je bil Aleš, ki je zbral 71 točk, sledi mu Klemen z 42 točkami, 9 

učencev pa ni doseglo nobene točke. Povprečno število točk na učenca je 8, največ učencev izmed 

tistih, ki so zbrali točke, je doseglo 13 točk. 

 

Slika 37: Število točk uporabnikov na aplikaciji GoOff 
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Učenci so imeli v aplikaciji možnost zastavljati anonimna vprašanja, na katera sva sproti 

odgovarjala. Skupno so zastavili osem vprašanj, kar tri so se nanašala na zbiranje točk: 

“Na kakšne načine dobivaš točke?” 

“Ali bi lahko, prosim, nekje objavili razpredelnico, kaj ti prinese koliko točk? To bi bilo res 

dobro.” 

“Dobra aplikacija. Zakaj tako dolgo traja, da dobimo točke? Če bi jih dobili prej, bi bilo bolje.” 

Ugotavljali smo, ali je bilo nagrajevanje aktivnosti s pomočjo zbiranja točk pomembna 

motivacijska spodbuda za aktivno uporabo aplikacije. V ta namen smo udeležence razdelili v dve 

skupini: prvo skupino predstavljajo učenci, ki so dosegli manj točk od povprečja (tj. manj kot 8 

točk), drugo skupino pa učenci, ki so dosegli 8 točk ali več. S Kulbachovim 2Î preizkusom smo 

preverili, ali se učenci v teh dveh skupinah razlikujejo v tem, kako pomembno se jim zdi zbiranje 

točk. Na vprašanje, kako pomembno se jim zdi, da s svojo aktivnostjo na omrežju zbirajo točke, 

so lahko odgovorili na treh stopnjah: ni pomembno, še kar pomembno in zelo pomembno. Noben 

udeleženec ni odgovoril z najvišjo stopnjo (zelo pomembno). Odgovore predstavljamo v naslednji 

tabeli.  

Tabela 5: Pomembnost zbiranja točk 

Kako pomembno se ti zdi, da s svojo aktivnostjo na omrežju zbiraš točke? 

 

Ni pomembno Še kar pomembno Skupaj 

Prva skupina (št. 

točk < 8) 

82,6 % 17,4 % 100,0% 

Druga skupina (št. 

točk 8 ali več) 

16,7 % 83,3 % 100,0% 

Skupaj 69,0% 31,0% 100,0% 

 

 

Iz odgovorov, prikazanih v tabeli 19, že takoj razberemo, da so udeleženci z manj točkami (N = 

16) zbiranje točk označili kot manj pomembno v primerjavi z udeleženci z več točkami (N = 7). 

To potrjuje tudi Kullbachov 2Î preizkus, ki je pokazal statistično pomembno razliko med učenci 
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iz prve in druge skupine (2Î = 9,263; g=1; α=0,002), kar pomeni, da se zdi zbiranje točk učencem 

z višjim številom zbranih točk (več kot 8) statistično bolj pomembno v primerjavi z učenci, ki so 

zbrali manj kot 8 točk.  

Na raziskovalno vprašanje RV1, ali bodo točke, ki jih bodo udeleženci prejemali kot nagrado za 

udeležbo na dogodkih, zanje predstavljale pomembno spodbudo pri udeleževanju na dogodkih, 

lahko torej na podlagi dobljenih rezultatov odgovorimo pritrdilno.  

 Povezanost rezultata na lestvici prijateljstva z udeležbo na dogodkih 

Z raziskovalnim vprašanjem RV2 smo želeli ugotoviti, ali se bodo udeleženci z višjim rezultatom 

na lestvici prijateljstva v primerjavi z udeleženci z nižjim rezultatom na lestvici prijateljstva 

udeležili več fizičnih dogodkov, organiziranih s pomočjo aplikacije. Udeležence smo razdelili v 

dve skupini glede na povprečni rezultat na lestvici prijateljstva, kot smo podrobneje opisali v 

poglavju Prijateljstvo10.3. V tabeli 21 prikazujemo, kolikšen delež učencev iz vsake od skupin 

glede na rezultat na lestvici prijateljstva se je udeležil vsaj enega dogodka oz. se ni udeležil 

nobenega dogodka. 

Tabela 6: Povezanost med udeležbo na dogodkih in rezultatom na lestvici prijateljstva 

Lestvica prijateljstva/Tisti, ki so se udeležili vsaj enega dogodka 

 

 Brez udeležbe na 

dogodkih  

Udeležba na vsaj 

enem dogodku  

Skupaj 

SKUPINA A (višji rezultat na 

lestvici prijateljstva) 

46,2 % 53,8 % 100,0 % 

SKUPINA B (nižji rezultat na 

lestvici prijateljstva)  

81,3 % 18,8 % 100,0 % 

Skupaj 65,5 % 34,5 % 100,0 % 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da se večina udeležencev, ki je dosegla nižji rezultat na lestvici 

prijateljstva (N = 14), ni udeležila nobenega dogodka (81,3 %), pri skupini z višjim rezultatom na 

lestvici prijateljstva (N = 16) pa se je dobra polovica udeležencev udeležila vsaj enega dogodka 

(53,8 %).  
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S Kullbachovim 2Î preizkusom smo preverili, ali se skupini statistično razlikujeta v udeležbi na 

dogodkih. Rezultati so pokazali statistično pomembno razliko med skupinama (2Î = 3,975; g = 1; 

α = 0,046), kar pomeni, da so se udeleženci z nižjim rezultatom na lestvici prijateljstva udeležili 

statistično pomembno manj dogodkov, organiziranih s pomočjo aplikacije GoOff, v primerjavi z 

udeleženci z višjim rezultatom na lestvici prijateljstva.  

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so se učenci, ki so s svojimi prijateljskimi odnosi bolj 

zadovoljni in so v socialnih stikih bolj spretni, bolj pripravljeni udeležiti se dogodkov, ki potekajo 

v živo. Nasprotno pa so učenci, ki so bolj osamljeni in so torej manj zadovoljni s svojimi 

prijateljskimi odnosi, manj pripravljeni na druženje v živo; to velja vsaj za dogodke, organizirane 

s pomočjo aplikacije. Morda to ne velja za dogodke, ki jih spontano organizirajo njihovi prijatelji, 

zato bi bilo to smiselno preveriti v nadaljevanju raziskave. 

 Povezanost med interesom za dogajanje v aplikaciji in ustvarjenimi dogodki in  

Z raziskovalnim vprašanjem RV3 smo želeli preučiti, ali je izkazan interes za samo aplikacijo 

pomemben (motivacijski) dejavnik, ki prispeva k stopnji aktivne uporabe aplikacije. Zato smo 

najprej preverili, ali se interes učencev za dogajanje v aplikaciji povezuje z organiziranjem 

dogodkov v aplikaciji. V ta namen smo učence razdelili v dve skupini, in sicer v skupino tistih, ki 

so ustvarili vsaj en dogodek (N = 7), in tistih, ki niso ustvarili nobenega dogodka (N = 16).  

 

Tabela 7: Povezanost med interesom za dogajanje v aplikaciji in organiziranjem dogodka 

Kako bi ocenil/-a svoje zanimanje za dogajanje na omrežju? 

 

 Sploh me ni 

zanimalo 

Še kar me je 

zanimalo 

Zelo me je 

zanimalo 

Skupaj 

Niso ustvarili 

dogodka 

65,2 % 34,8 % 0,0 % 100,0 % 

So ustvarili 

dogodek 

16,7 % 66,7 % 16,7 % 100,0 % 

Skupaj 55,2 % 41,4 % 3,4 % 100,0 % 
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V tabeli 23 lahko razberemo, da je dve tretjini učencev (66,7 %), ki so ustvarili vsaj en dogodek, 

»še kar zanimalo« dogajanje v aplikaciji, 16,7 % pa je dogajanje »zelo zanimalo«; medtem ko 

nobenega učenca izmed tistih, ki niso ustvarili dogodka, dogajanje ni »zelo zanimalo«, še več, kar 

dve tretjini (65,2 %) teh učencev je navedlo, da jih dogajanje v aplikaciji »sploh ni zanimalo«.  

 

Naše opažanje smo tudi statistično potrdili, saj je vrednost Kullbachovega 2Î preizkusa statistično 

pomembna (2Î = 6,812; g = 2; α = 0,033). Dobljeni rezultat pomeni, da so učenci, ki so v aplikaciji 

ustvarili vsaj en dogodek, izrazili statistično pomembno višji interes za dogajanje v aplikaciji v 

primerjavi s tistimi, ki niso ustvarili nobenega dogodka.  

Sklepamo, da je torej interes učencev za samo dogajanje v aplikaciji ključni dejavnik, ki vpliva na 

to, v kolikšni meri bodo učenci dejavni v aplikaciji. 

 Varna raba spleta  

Udeležence smo v aplikaciji s pomočjo krajših videoposnetkov želeli ozaveščati o varni rabi 

interneta, zato smo postavili tudi raziskovalno vprašanje RV4, ali se bo pred uporabo spletne 

aplikacije in po njej izboljšal rezultat učencev v znanju o varni uporabi interneta. 

S tem namenom smo udeležence v končni anketi, torej po koncu testnega obdobja aplikacije, 

vprašali, kako zanimivi so se jim zdeli posnetki, ki so opozarjali na posledice nekaterih nastavitev 

na mobilnem telefonu (Slika 38: Zanimivost opozorilnih posnetkov glede varnosti). Več kot dve 

tretjini udeležencev (69 %) je odgovorilo, da posnetkov ni gledalo, 14 % udeležencev so se zdeli 

zanimivi, 10 % pa zelo zanimivi.  
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Slika 38: Zanimivost opozorilnih posnetkov glede varnosti 

Poleg zanimivosti posnetkov pa nas je zanimalo tudi, kako poučni so se jim zdeli ti posnetki (Slika 

39: Poučnost opozorilnih posnetkov glede varnosti). Približno tretjina udeležencev (31 %) je 

odgovorila, da »vse to že vedo«, četrtini (24 %) so se zdeli »še kar poučni«, 14 % pa »zelo poučni«. 

Odgovore skoraj tretjine udeležencev (31 %) smo uvrstili v kategorijo »ostalo«, večinoma so 

pustili to vprašanje neodgovorjeno. 

Glede na to, da skoraj dve tretjini udeležencev nista gledali posnetkov, ki smo jih vključili v 

aplikacijo z namenom osveščanja o varni rabi interneta, ter da je tretjina udeležencev poročala, da 

Kako zanimivi so se ti zdeli posnetki, ki so 
opozarjali na posledice nekaterih nastavitev?

Zelo zanimivi Še kar zanimivi Nisem jih gledal Ostalo

Kako poučni so se ti zdeli posnetki, ki so 
opozarjali na posledice nekaterih nastavitev?

Zelo poučni Še kar poučni Vse to že vem Ostalo

Slika 39: Poučnost opozorilnih posnetkov glede varnosti 
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vse to že vedo, sklepamo, da se znanje učencev o varni rabi interneta zaradi naših prizadevanj v 

aplikaciji ni izboljšalo. Razmišljali smo, da bi lahko posnetke nastavili, da se avtomatsko 

predvajajo in bi jih bili učenci tako prisiljeni gledati. Toda morda bi jih to tudi odvrnilo od uporabe 

same aplikacije, če bi posnetke prepoznali kot moteč dejavnik. Morda bi bilo učinkoviteje 

osveščanje s pomočjo zanimivega kviza, vendar bi takšen kviz težko smiselno vključili v samo 

aplikacijo. Lahko pa bi dodali različna »pop-up« obvestila, ko bi uporabniki oblikovali dogodek; 

npr. ko bi uporabnik izbral, da je dogodek javen, bi se prikazalo okno z opozorilom: »Si res 

prepričan/-a, da želiš, da vsi vidijo tvoj dogodek?«  

 Opis primerov dveh najbolj aktivnih uporabnikov aplikacije GoOff 

Podrobneje bomo opisali dva učenca, ki sta v največji meri uporabljala aplikacijo GoOff. Izbrali 

smo Klemna in Aleša. Glede na sociometrično preizkušnjo in na rezultat na lestvici prijateljstva 

sta si precej podobna: oba sta se uvrstila v tretji krog sociograma (od 1 do 2 vzajemnih izbir), na 

lestvici prijateljstva pa ima Aleš 4,19 točk, Klemen pa 3,75, torej sta v skupini z višjim rezultatom 

na lestvici prijateljstva. Toda njun pristop k uporabi omrežja je bil popolnoma različen, zato sta še 

posebej zanimiva za analizo. 

Aleš 

Aleš je zbral največ točk v aplikaciji (kot nagrado za aktivnost), kar 71. Ustvaril je največ 

dogodkov (N = 13) in je na drugem mestu pri povprečnem številu povabljenih ljudi na dogodke 

(N = 6). Takoj ob vpisu v omrežje je naložil profilno sliko, dodal svoj opis, e-mail naslov, bffs in 

pisal sporočila na profile svojih prijateljev v aplikaciji. Prav tako je takoj ustvaril dogodek. Toda 

za razliko od Klemna je on ustvarjal vsakdanje dogodke, kot na primer “Šola”, kamor je povabil 

nekaj sošolcev. Ustvaril je tudi dogodke “Tekma”, “Fuzbal”, “Neki”, “Brb”, “Nc”… Že iz imen 

dogodkov je razvidno, da je bilo nekaj teh dogodkov ustvarjenih samo za to, da bi dobil točke. 

Takoj ob začetku uporabe je večkrat vprašal, kako se dobi točke in tudi poslal sporočilo avtorjema 

omrežja na profil: 

“Kako pa dobiš točke ... Naredil sem event, pa nisem dobil točk.“ 

Aleš 

Na njegove dogodke se povabljeni niso odzivali, razen na prvega, saj je ustvaril čisto prvi dogodek 

v omrežju, ki je bil javen. Tudi sam se ni odzival na povabila drugih uporabnikov. 
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Klemen  

Klemen je drugi po številu točk, zbral jih je 42. Ustvaril je enako število dogodkov kot Aleš, 13, 

in je v povprečju povabil 4 ljudi na dogodek. Za razliko od Aleša je Klemen omrežje videl kot 

pomoč pri druženju v vsakdanjem življenju, neodvisno od obveznosti, ki so že rutinske in bi jih 

tako ali drugače obiskovali. Nasprotoval je rutinskim dogodkom, kot je dogodek “Šola”, saj je 

obvezna za vse, če torej nekdo ustvari tak dogodek, bo on dobil več točk, udeležili pa se ga bodo 

vsi. Saj GoOff administrator dogodka prejme več točk kot udeleženci (glej: Tabela 1). Klemen si 

je želel, da bi lahko prijavljali rutinske in lažne dogodke, torej da bi obvestili administratorja 

aplikacije, da nek dogodek ni pristen, administrator pa bi ga lahko zato preklical oz. izbrisal. 

Klemen je opazil veliko napak v sami aplikaciji in z nami delil ogromno idej za možne izboljšave. 

Zanimivo pa je to, da si ni nastavil profilne slike, niti ni dodal svojega opisa, e-mail naslova ali 

bffs.  

Bil je edini uporabnik, ki je k uporabi povabil še zunanjega prijatelja. Nato pa je ustvaril nekaj 

dogodkov, kamor je povabil tudi tega prijatelja. Skupaj sta pogosto uporabljala GoOff. Dogodki 

so bili bolj pristni, kot so “Komemoracija”, “Igrica ob sv. Miklavžu”, “Kosilo in zabava ob krstu”, 

“Pevski vikend”… Na njegove dogodke so se povabljeni v večini primerov odzvali in potrdili 

udeležbo. Tudi sam je potrjeval udeležbe na dogodkih, na katere je bil povabljen. 
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11 Zaključek 

Magistrsko delo smo razdelili na tri dele. V prvem delu smo opredelili spletna družbena omrežja 

in družbene medije ter njihov razvoj skozi čas, kar nam je omogočilo vpogled v razsežnosti, ki jih 

po številu uporabnikov dosegajo ti mediji. V nadaljevanju smo analizirali, kako pogosto 

uporabljajo družbena omrežja mladostniki v Sloveniji in po svetu. Ugotovili smo, da poleg vse 

večjega števila uporabnikov družbenih omrežij narašča tudi količina časa, ki ga mladostniki 

porabijo na teh omrežjih. Pregledali smo nekaj izzivov, ki jih spletna družbena omrežja 

predstavljajo učencem, učiteljem in tudi ostalim uporabnikom. Izpostavili smo elemente, ki se jih 

omrežja poslužujejo, da pritegnejo pozornost uporabnikov ter jih čim več časa zadržijo na 

omrežjih. Hkrati pa smo predstavili tudi nekatere prednosti družbenih omrežij in navedli razloge, 

zakaj bi jih lahko tudi smiselno vključili v šolski prostor. V zadnjem delu teoretičnega dela 

magistrskega dela smo pisali o povezanosti med osebnostjo uporabnikov in njihovimi navadami 

pri uporabi družbenih omrežij; usmerili smo se tudi na pomen prijateljskih odnosov. V drugem 

delu smo predstavili aplikacijo, ki smo jo ustvarili za namene spodbujanja uporabnikov k druženju 

izven virtualnega sveta oz. v živo. V zadnjem, tretjem delu, pa smo analizirali uporabo te aplikacije 

v dveh oddelkih devetega razreda osnovne šole v Sloveniji, predstavili empirične rezultate ter 

odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Družbena omrežja s hitrim razvojem povečujejo svojo vrednost na trgih in večinoma z namenom 

zaslužka razvijajo nove načine, kako privabiti čim več uporabnikov. Čeprav se število preživetega 

časa na omrežjih res povečuje, sam razvoj te storitve ni nujno slab. Uporabniki se moramo naučiti 

odgovorne rabe interneta in imeti našo uporabo omrežij pod nazorom. Zavedati se moramo, s 

kakšnim namenom uporabljamo omrežja ter poznati moramo njihove nevarnosti oz. pasti. Kot 

osveščeni uporabniki lahko omrežja uporabljamo sebi v prid.  

Ravno uporabnikova informiranost je eden izmed boljših načinov, da ne zapadejo v prekomerno 

ali negativno uporabo družbenih omrežij. Snovalci omrežij se namreč zavedajo tudi 

individualnosti uporabnikov in se s pomočjo uporabe strojnega učenja prilagajajo uporabnikovi 

osebnosti in navadam. 

Vsi ti razlogi so nas pripeljali do ugotovitve, da ni nekega alternativnega omrežja, ki bi skrbelo za 

povezovanje uporabnikov in jih hkrati spodbujalo k druženju izven virtualnega sveta. Tako sva si 

Anja in Matija ob podpori mentoric postavila izziv, da takšno omrežja ustvariva. 
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S spletno aplikacijo GoOff smo ustvarili novo omrežje, katerega namen je spodbujanje 

uporabnikov k druženju v fizičnem svetu. Omogoča pa jim tudi povezovanje znotraj omrežja, tako 

smo želeli uporabnikom ponuditi vsa orodja, ki bi jim olajšala organizacijo prostega časa. Hkrati 

pa smo se namensko izogibali elementov oz. funkcionalnosti, ki bi uporabnike na omrežju 

zadrževali (tj. zasvojitveni elementi), ampak smo funkcionalnosti oblikovali tako, da uporabnika 

spodbujajo k druženju v živo. 

V testnem obdobju udeleženci naše raziskave niso uporabljali omrežja toliko, kot smo si želeli in 

predvideli. Razlog za to je lahko šibka povezanost sošolcev znotraj razredov (ki smo jo tudi 

ugotovili s sociometrično preizkušnjo) in morda prenizka starost udeležencev, ki so bili učenci 9. 

razreda. Vseeno smo z raziskavo potrdili smiselnost takšnega omrežja, saj je nekaj učencev aktivno 

uporabljalo aplikacijo in z njeno pomočjo organiziralo dejanske dogodke. Potrdili smo tudi 

smiselnost nagrajevanja aktivnosti uporabnikov s točkami, še posebej pri tistih učencih, ki so v 

točkah videli dodatno spodbudo. V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno omrežje testirati v 

srednji šoli in v več različnih razredih. Za vsako omrežje pa je pomembna velika baza uporabnikov, 

brez tega je nemogoče oceniti funkcionalnosti omrežja. Zaenkrat omrežja nismo predstavljali širši 

javnosti, tako tudi nima aktivnih uporabnikov, ki bi lahko dodatno spodbudili učence k 

sodelovanju. 

Zavedamo se, da se s takšno aplikacijo oddaljujemo od večine družbenih omrežij, saj ne želimo 

ustvarjati dobička na račun uporabnikov, zato smo se tudi odpovedali oglaševalskim storitvam.  

Vse to pa postavlja pod vprašaj obstoj naše aplikacije GoOff, saj bi v njej potencialni investitorji 

težko prepoznali priložnost za dobiček. Čeprav dve osebi v svojem prostem času ne moreta 

vzdrževati tako kompleksne aplikacije, še posebej če bi se povečala baza uporabnikov, bova 

vseeno nadaljevala z izpopolnjevanjem aplikacije in jo nameravava ponuditi širšemu krogu 

uporabnikov. Morda pa bodo njeno uporabnost prepoznale npr. nevladne organizacije za lažjo 

organizacijo dela svojih članov (npr. prostovoljcev) ali pa šole kot priložnost za učenje uporabe 

tovrstnih aplikacij oz. omrežij v varnem, nekomercionalnem spletnem okolju, brez zasvojitvenih 

elementov ter oglaševanja.  
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13 Priloge 

Vprašalnik o prijateljstvu 

Pozdravljeni, 

sva študenta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in pripravljava magistrsko delo na temo 

družbenih omrežij. Z anketnim vprašalnikom bi rada ugotovila nekatere vaše navade v povezavi z 

''offline'' in ''online'' svetom. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj lahko le z vašimi 

odgovori dobiva vpogled v to, kakšno mnenje imate učenci tretjega triletja o družbenih omrežjih. 

Vaša identiteta bo v obdelavi podatkov popolnoma zakrita in v objavljenih delih nikakor ne bo 

razkrita. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 10 minut časa. Za vaše sodelovanje se vam 

prijazno zahvaljujeva. 

Anja Kneževič in Matija Čufer 

* * *  

Ime in priimek: ________________________________________________ 

Starost: _______    Razred: ______ 

Spodnje trditve se nanašajo na tvoje druženje s prijatelji. Prosiva, da iskreno odgovoriš tako, kot 

misliš zase. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Pri vsaki trditvi obkroži tisto številko, ki najbolj 

ustreza temu, kar misliš. Številke od 1 do 5 pomenijo naslednje: 

1: sploh ne velja zame, 2: ne velja zame, 3: ne morem se odločiti, 4: velja zame, 5: popolnoma 

velja zame 

  Sploh 

ne 

velja 

zame 

Ne 

velja 

zame 

Ne 

morem se 

odločiti 

Velja 

zame 

Popoln-

oma 

velja 

zame 

1 Prijatelji mi nudijo veliko pomoči in podpore.

  
1 2 3 4 5 

2 Navadno počakam, da me prijatelj povabi s 

seboj, preden se odločim, kam iti. 
1 2 3 4 5 
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3 Težko mi je povabiti prijatelja k skupni 

aktivnosti. 
1 2 3 4 5 

4 V kraju, kjer živim, nimam veliko prijateljev. 1 2 3 4 5 

5 S prijatelji sem zelo zaupen. 1 2 3 4 5 

6 Kadar potrebujem pomoč, imam občutek, da se 

ne morem zanesti na svoje prijatelje. 
1 2 3 4 5 

7 Imam vsaj enega dobrega prijatelja. 1 2 3 4 5 

8 Imam le malo prijateljev, s katerimi se lahko 

odkrito pogovorim. 
1 2 3 4 5 

9 Zdi se mi, da prijatelji kmalu izgubijo 

zanimanje zame. 
1 2 3 4 5 

10 Večina prijateljev mi želi dobro.  1 2 3 4 5 

11 Zase bi lahko rekel, da sem priljubljen med 

sošolci. 
1 2 3 4 5 

12 Zdi se mi zelo zahtevno, da bi sam organiziral 

nek dogodek za prijatelje. 
1 2 3 4 5 

 

   

Nikol

i 

Zelo 

redko 

 

Občasn

o 

 

Pogosto 

Zelo 

pogosto 

13 Prijatelje rad povabim k skupnemu druženju. 1 2 3 4 5 

14 S svojimi prijatelji se rad pogovarjam po spletu 

(SMS, WhatsApp, Messenger, Viber ipd.) 
1 2 3 4 5 

15 S svojimi vrstniki se rad družim. 1 2 3 4 5 

16 S svojimi prijatelji se rad pogovarjam v živo. 1 2 3 4 5 
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Napiši tri svoje sošolce ali sošolke iz tvojega razreda ali paralelke, s katerimi se najraje družiš 

(ime in priimek): 

 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

Naslednja vprašanja sprašujejo o tem, kako uporabljaš internet. 

Kateri od tvojih podatkov so na družbenih omrežjih vidni vsem: 

• Telefonska številka   DA NE 

• Elektronski naslov   DA NE 

• Domač naslov   DA NE 

• Šola, na katero hodim   DA NE 

Ali imaš na mobilnem telefonu vedno vključen GPS (lokacija)?  

DA   NE   NE VEM 

Ali si že kdaj ustvaril dogodek na družabnem omrežju (npr. na Facebooku)?  

DA   NE 

Če si odgovoril/-a z DA:  Kadar objaviš na družbenih omrežjih svoj dogodek, ali ga objaviš 

kot zasebnega ali javnega?  

ZASEBNI  JAVNI   NE VEM      

 

Ali se na družabnih omrežjih kdaj pogovarjaš z osebami, ki jih ne poznaš v živo?  

DA   NE 

Če si odgovoril/-a z DA:  

Ali verjameš, da ti te osebe povedo po resnici vse o sebi?  

DA   NE 
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Ali bi se s to osebo dobil tudi v živo? 

DA   NE 
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Zaključna anketa 

Pozdravljen/-a, 

prosiva, da za zaključek sodelovanja v najini raziskavi o omrežju GoOff rešiš spodnji anketni 

vprašalnik.  

Tvoja identiteta bo v obdelavi podatkov popolnoma zakrita in v objavljenih delih nikakor ne bo 

razkrita. Za izpolnjevanje boš potreboval/-a približno 10 minut. Za sodelovanje se ti prijazno 

zahvaljujeva. 

Anja Knežević in Matija Čufer 

*** 

Ime in priimek: ____________________________________ 

Starost: ______ Razred: ________ 

Spodnja vprašanja sprašujejo o tem, kako uporabljaš družbeno omrežje GoOff. 

Kateri od tvojih podatkov so na omrežju GoOff vidni vsem: 

- Telefonska številka  DA NE 

- Elektronski naslov  DA NE 

- Domač naslov   DA NE 

- Šola, na katero hodim  DA NE 

Ali imaš na mobilnem telefonu vedno vključen GPS (lokacijo)? 

DA  NE  NE VEM 

Ali si ustvaril/-a dogodek na omrežju GoOff? 

DA  NE  NE VEM 

 Če si odgovoril/-a z DA: 

  Katere vrste dogodkov si objavil/-a? 

  JAVNE  ZASEBNE OBOJE 
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Ali se na omrežju GoOff lažje dogovoriš za druženje kot preko telefona? 

DA  NE 

Ali ti omrežje GoOff pomaga, da se s prijatelji več družiš v živo, kot bi se sicer? 

DA  NE 

Kako zanimivo se ti zdi omrežje GoOff? 

Zelo zanimivo   Še kar zanimivo  Sploh ni zanimivo 

Kako bi ocenil/-a svoje zanimanje za dogajanje na omrežju? 

Zelo me je zanimalo  Še kar me je zanimalo  Sploh me ni zanimalo 

Kako zanimivi so se ti zdeli posnetki, ki so opozarjali na posledice nekaterih nastavitev? 

Zelo zanimivi   Še kar zanimivi  Nisem jih gledal 

Kako poučni so se ti zdeli posnetki, ki so opozarjali na posledice nekaterih nastavitev? 

Zelo poučni   Še kar poučni  Vse to že vem 

Kako pomembno se ti zdi, da s svojo aktivnostjo na omrežju zbiraš točke na omrežju? 

Zelo pomembno  Še kar pomembno  Ni pomembno 

V kolikšni meri te je zbiranje točk motiviralo za druženje v živo? 

Zelo me je motiviralo              Še kar me je motiviralo             Ni me motiviralo 

Kako uporabne se ti zdijo skupine, ki jih lahko oblikuješ ali se vanje včlaniš? 

Zelo uporabne   Še kar uporabne  Niso uporabne 

Kako uporabno se ti zdi, da se znotraj dogodka v omrežju lahko pogovarjaš z udeleženci 

dogodka?  

Zelo uporabno   Še kar uporabno  Ni uporabno  

Kako uporabno se ti zdi glasovanje o tem, kdaj se bo odvil dogodek (čas dogodka)? 

Zelo uporabno   Še kar uporabno  Ni uporabno   Funkcije ne poznam 
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Kakšen se ti zdi izgled omrežja GoOff? 

Zelo privlačen   Še kar privlačen  Ni privlačen 

Kaj bi spremenil? _____________________________________________________ 

Si imel/-a tehnične težave s aplikacijo? 

Težav nisem imel  Imel sem nekaj težav  Imel sem veliko težav 

 Če ja, katere? __________________________________ 

Ali bi pogosteje uporabljal/-a omrežje GoOff, če bi nanj povabil prijatelj? 

DA    NE    NE VEM    

Ali bi dodal/-a še kaj o svoji izkušnji z omrežjem GoOff in o tvojem sodelovanju v raziskavi? 

 

 

Hvala za sodelovanje! ☺ 
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Razporeditev dela 

Magistrsko delo je nastajalo v paru. V predlogi predstavljava okvirno delitev dela med avtorjema.. 

Pomembno je izpostaviti, da sva si enakomerno razdelila delo in bila aktivno udeležena pri 

nastajanju vseh poglavij, zato je težko izpostaviti, kje je kdo prispeval več.  Največ časa in truda 

sva vložila v programiranje aplikacije GoOff, ki sva jo programirala sočasno. Prispevek obeh 

avtorjev aplikacije je enakovreden.    

Naslov poglavja oz. podpoglavja Avtor poglavja 
Uvod Anja in Matija 

Družbena omrežja, njihov namen in nevarnosti za uporabnike Matija 

Razvoj družbenih omrežij Matija 

Analiza pogostosti rabe med mladostniki in izzivi družbenih omrežij Anja in Matija 

Pogostost uporabe družbenih omrežij in spleta pri otrocih in 

mladostnikih 

Anja 

Zasvojenost z družbenimi omrežji Matija 

Zasvojitveni elementi družbenih omrežij    Anja in Matija 

Količina časa, preživetega na spletu Anja 

Nagrajevanje uporabnikov Matija 

»Jaz tebi, ti meni« - vzajemnost uporabnikov Matija 

Družbena potrditev Matija 

Iluzija izbire Matija 

Igrafikacija Matija 

Odgovorna raba družbenih omrežij Anja in Matija 

Osebni podatki Matija 

Zasebnost Anja in Matija 

Družbena omrežja v šolskem prostoru Anja  

Možnosti uporabe družbenih omrežij v šolah Matija 

Osebnost in uporaba družbenih omrežij Anja in Matija 

Prijateljske vezi Anja 

Digitalni razkorak Matija 

Opis aplikacije GoOff Anja in Matija 

Namen aplikacije Matija 

Ideja in primer uporabe aplikacije  Anja 

Pregled aplikacije preko strani Matija 

Motivacijski elementi  Matija 

Računalniško ozadje aplikacije Anja in Matija 

Shranjevanje v MySql Anja 

Psevdo koda Anja in Matija 

Opredelitev raziskovalnega problema Anja 

Raziskovalna vprašanja Anja in Matija 

Metoda in raziskovalni pristop Anja 

Vzorec Anja 
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Pripomočki Anja 

Postopek Anja 

Rezultati in interpretacija Anja in Matija 

Sociometrična preizkušnja Anja 

Analiza sociometričnih struktur Anja 

Prijateljstvo Anja 

Obiskanost strani Matija 

Uporaba aplikacije GoOff Anja 

Zbiranje točk kot motivacijska spodbuda za aktivnejšo uporabo 

aplikacije 

Anja 

Povezanost rezultata na lestvici prijateljstva z udeležbo na dogodkih Anja 

Povezanost med interesom za dogajanje v aplikaciji in ustvarjenimi 

dogodki  

Anja 

Varna raba spleta  Anja in Matija 

Opis primerov dveh najbolj aktivnih uporabnikov aplikacije GoOff Anja 

Zaključek Anja in Matija 
 

 

 

 

  

 

 


