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Na spletni strani Evropske komisije poišči informacije o 2030 Digital Compass: The European Way 

for the Digital Decade. Pomislite na koncept medijske pismenosti, o katerem smo govorili pri 

predmetu in zapišite, katere kompetence bodo državljani EU potrebovali v prihajajočem digitalnem 

desetletju, da bodo lahko aktivno sodelovali v družbenih, ekonomskih in političnih procesih družbe. 

To, da si medijsko pismen je zelo pomembno v današnjem času, saj se je mnogo stvari prestavilo na 

splet. Največji preskok pa se je zgodil v zadnjem letu, ko je nastopila korona in je družabno življenje 

ustavila. Zaradi epidemije je bilo potrebno preprečiti stik in to je bilo najlažje storiti tako, da so se stvari 

prestavile na splet. Začeli smo se šolati preko spleta, odvijali so se razni seminarji in predavanja preko 

spleta, prav tako pa nismo mogli fizično ustopiti v marsikatero ustanovo in je bilo potrebno 

komunicirati preko spleta, največkrat preko elektronske pošte. Ljudje, ki so bili manj medijsko pismeni 

oziroma se na to sploh niso spoznali so se na hitro soočili z veliko težavo. Marsikdo ni imel pametnega 

telefona kaj šele računalnika, kar je prizadela predvsem starejšo populacijo. Ko je nastopil zimski čas in 

smo potrebovali nove obleke smo se mladi in ljudje vešči spleta odpravili na spletno nakupovanje, 

starejši, pa so imeli mnogo težav, kje dobiti novo obutev, obleke, ko se to v trgovinah ni smelo več 

prodajati. Ta čas je pokazal kako zelo je v današnji »digitalni« dobi pomembno biti vešč in imeti 

kompetence, ki nam pomagajo lažje živeti. 

Evropska unija si želi, da bi do leta 2030 vsaj 80% prebivalcev EU imelo osnovno digitalno znanje. To 

bomo potrebovali, saj želijo prestaviti javne storitve 100% na splet. Evropska unija si želi prestaviti 

zdravstveno dokumentacijo na splet, kar pomeni, da bodo morali imeti tudi starejši osnovno digitalno 

znanje, da bodo lahko dostopali do tako imenovanega e-zdravja. Prav tako si želijo, da bi 80% 

prebivalcev uporabljalo digitalno izkaznico. Že v preteklih letih se je mnogo stvari iz fizičnih oblik 

prestavilo v digitalno, kar že danes povzroča marsikomu preglavice. Menim, da če ima evropska unija 

takšno željo, da bo morala narediti velik poudarek na izobraževanju starejših v medijski pismenosti, res 

pa je da se vsako leto več ljudi poveže s spletom in se poskuša modernizirati na različne načine, saj 

sami spoznajo, da jim bo tako življenje olajšano.  

Če želimo aktivno sodelovati v moderni družbi potrebujemo definitivno digitalne kompetence. Na 

spletu se odvija čedalje več referendumov, kjer poteka zbiranje glasov za določene problematike. Če 

želimo politično sodelovati, je dobro, da znamo to uporabljati in potem tudi sodelovati, izražati svoje 

mnenje. Prav tako EU namerava prestaviti in omogočiti osebam, da odprejo spletno podjetje oziroma 

možnost poslovanja po spletu. To bo prineslo še več novih spletnih mest in možnosti izvedbe določenih 

storitev. Prav tako se moramo pri tem zavedati, da bo mogoče kakšna panoga zamenjala fizične 

poslovalnice in se popolnoma prestavila na splet, kar naredi potrebo po znanju uporabe spleta še toliko 

večjo, če želimo aktivno sodelovati v ekonomski ali političnih procesih družbe. 

Kot lahko vidimo v zadnjem desetletju koliko stvari se je v tej panogi spremenilo, si ne morem 

predstavljati kaj vse bo drugače čez nekaj let. Digitalni svet se širi vsak dan prav tako pa vsak dan pride 

nekaj novega, modernejšega. Zaradi tega je potrebno, da smo na tekočem in aktivno sodelujmo pri 

spremembah še posebej tistim, ki naredijo nekaj boljšega za nas in naše okolje. Dobra stvar digitalne 

dobe je ta, da se poskuša zmanjšati onesnaženost. Manj porabe papirja, z spletnimi računi, manj 

onesnaženosti okolja z izpušnimi plini, če lahko določene stvari naredimo, kar iz udobja doma. Prej, ko 

se bomo vsi navadili digitalne dobe, bolje in lažje bo za nas, saj bomo tako lahko participirali pri več 

stvareh in postali bolj aktivni državljani evropske unije, kot tudi naše države. 

 



Kako bi opisali medijsko pismeno osebo? 

Medijsko pismena oseba mora imeti znanje o tem, kako znotraj ogromne količine informacij in 

neorganiziranega sistema virov, najti točno tisto informacijo, ki jo potrebuje oziroma išče. Pri iskanju 

informacij mora biti kritična, kar ji omogoča, da si informacije ustrezno interpretira in jih naposled tudi 

ustrezno umesti. Hkrati mora medijsko pismena oseba znati informacije tudi primerjati, oceniti in jih 

na podlagi ugotovitev razvrščati od pomembnih od nepomembnih. Množični mediji nas namreč 

nenehno obdajajo z ogromno količino informacij, ki prihajajo iz najrazličnejših virov, kar lahko omaja 

verodostojnost novic. Predvsem internetni splet je interaktiven medij, njegov uporabnik pa večinoma 

sledi le novicam, ki ga zanimajo. Ključnega pomena je torej, da je oseba zmožna kritično ovrednotiti 

vire. Hkrati mora medijsko pismena oseba ozavestiti, kako dostopati do informacij na podlagi 

razumevanja. Pri tem mora imeti znanje, kako analizirati različne oblike sporočil z identificiranjem 

avtorjev, obenem pa tudi njihovih namenov in vidikov. Poleg tega pa mora seveda znati oceniti 

kakovost in verodostojnost same vsebine.  

Medijsko pismene osebe morajo imeti tudi znanje, ki jim omogoča rabo sodobne tehnologije in 

digitalnih orodij, pri čemer je izrednega pomena, da znajo s tem hitro poiskati informacijo in jo kasneje 

tudi obdelati ter smiselno uporabiti. Pri tem morajo biti še vedno pozorni tudi na njeno kakovost. Za 

interpretacijo informacij mora imeti medijsko pismena oseba tudi splošno razumevanje človeških 

zaznavnih in kognitivnih procesov ter biti samozavedna. S tovrstnimi lastnostmi namreč  lahko oceni 

kot kredibilne vire tiste, ki potrjujejo njena že obstoječa prepričanja in vedenje, zavedanje tega pa ji 

omogoča, da je hkrati tudi bolj odprta in dovzetna tudi za raznolike vire in poglede. Vse tovrstne 

kompetence so ključne, da je oseba zmožna filtrirati informacije in ustrezne uporabiti tako, da ji to 

omogoča sodelovanje v družbenih, ekonomskih in političnih procesih družbe.  

Medijsko pismena oseba mora biti tako znotraj prejete količine informacij sposobna prepoznati tudi 

osebne, korporativne in politične namene. Imeti mora dovolj znanja, da ji ta omogoča razumevanje 

rabe medijev v zasebnem in javnem življenju ljudi, hkrati pa mora poznati tudi odnos med občinstvom 

in medijsko vsebino. Zavedati se mora, da je ta ustvarjena znotraj družbenih in kulturnih kontekstov. 

 

Kako ukrotiti epidemijo lažnih novic in dezinformiranj? 

 

Lažne novice vplivajo na nezaupanje in negotovost uporabnikov medijev, kar ima širše družbene, 

politične in ekonomske posledice. Problematika širjenja lažnih novic in prirejanje resnice je najbolj 

opazna na spletu oziroma družbenih omrežjih, kjer ustvarjalci izkoriščajo zanimanje ljudi za doseganje 

širokega občinstva.  

Za ustavitev so najpomembnejši štirje dejavniki: uporabniki medijev, ponudniki medijskih storitev, 

državne institucije in sami mediji.  

Uporabniki bi se morali posvetiti medijskemu opismenjevanju in kritičnemu razmišljanju, k čemur bi 

pripomogla različna izobraževanja o problematiki širjenja lažnih novic. Previdni moramo biti z 

deljenjem novic, za katere nismo povsem prepričani, da so resnične. Ponudniki bi morali sestaviti 

mednarodni organ, katerega namen bi bilo omejevanje informacijskih motenj. Na vseh področjih bi 

bilo dobro spodbujati k izboljšanju družbenega dialoga in sodelovati z ostalimi ponudniki informacij ter 

se skupaj lotiti reševanja omenjene problematike. Pomembno je ustrezno in zmerno zastopanje 

vsebine v različnih jezikih ter posebna previdnost pri vseh oblikah informacij. 

Ena od rešitev je tudi v orodjih za preverjanje dejstev in fotografij oziroma resničnosti informacij. Lahko 

bi spremenili terminologijo socialnih omrežij in uporabnikom medijev omogočili, da si sami določajo in 

prilagajajo algoritme za iskanje. V ospredje bi morali postavljati med seboj si različne osebe, da bi si 

lahko uporabniki lažje ustvarili osebno mnenje, vrednote in pogled na posamezne stvari. Državne 

institucije bi pripomogle k ustavitvi širjenja lažnih informacij s spremljanjem oglasov, ustanovitvijo 

komisij za raziskovanje, urejanje in omejevanje širjenja informacijskih motenj ter podporo 



organizacijam tako javnih kot tudi lokalnih medijev. Morale bi organizirati napredna usposabljanja na 

področju spletne varnosti in sprejeti minimalne standarde za javne storitve na različnih platformah. 

Mediji morajo biti bolj osredotočeni na izobraževanje uporabnikov, kritično novinarstvo, moralna 

načela poročanja in preiskovanje ter poročanje o neverodostojnih virih informacij. Pomembno vlogo 

imajo naslovne novice, katere je treba za preprečevanje širjenja lažnih novic izboljšati. Določene novice 

imajo velik vpliv na branost, gledanost in poslušanost medijev, vendar je kljub temu mnogo 

pomembnejša resničnost informacij. 

 

 

 


