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Uvod
Cilj projekta Na-prostem.si je prispevati k dvigu digitalne vključenosti ranljivih družbenih 
skupin in nevladnih organizacij. Aktivnosti projekta obsegajo krepitev digitalnih veščin, 
distribucijo računalniške opreme, razvoj odprtokodnih e-storitev in pripravo e-vsebin o 
prostem programju in storitvah (NVO-VID, 24. 1. 2022).

Društvo Duh časa sodeluje pri projektu Na-prostem.si na osnovi desetletnih izkušenj na 
področju opolnomočenja socialno in ekonomsko ranljivih z donacijami obnovljene rabljene 
računalniške opreme, opremljene z odprtokodnimi programskimi rešitvami. Društvo je te 
izkušnje pridobilo z izvajanjem dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene, ki vključuje:

• zbiranje donacij rabljene računalniške opreme,

• strojno in programsko pripravo računalniške opreme,

• doniranje računalniške opreme socialno in ekonomsko ranljivim posameznikom, 
izobraževalnim institucijam in nevladnim organizacijam,

• pripravo in razvoj odprtokodnih programskih rešitev za:

◦ uporabo donirane računalniške opreme, 

◦ brisanje elektronskih podatkov na doniranih nosilcih podatkov in

◦ evidentiranje procesov dela v okviru dejavnosti.

Cilji projekta Na-prostem.si se vsebinsko smiselno prekrivajo z naslednjima dvema 
dolgoročnima ciljema dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene:

• podpreti prejemnike donacij z znanji in veščinami za izboljšanje uporabe računalniške 
opreme,

• pomembno prispevati k poznavanju in uporabi odprtokodnih programskih rešitev.

Namen analize
Namen aktivnosti Analiza potreb socialno in ekonomsko ranljivih na področju digitalne 
vključenosti je pridobitev informacij o potrebah potencialnih uporabnikov storitev projekta 
Na-prostem.si ter obstoječih (in potencialnih) uporabnikov dejavnosti Računalniki za socialno
ogrožene glede razvoja kompetenc za uporabo brezplačnih in odprtokodnih računalniških 
programskih rešitev.

Rezultati analize bodo prispevali k višji kakovosti doseganja rezultatov projekta Na-prostem.si
predvsem pri:
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• oblikovanju baze znanj in kviza o doseženih znanjih in spretnostih na področju strojne 
in odprtokodne programske računalniške opreme,

• pripravi in izvedbi desetih usposabljanj za namen uporabe donirane računalniške 
opreme (predvidena vsebina usposabljanj je osnovna uporaba računalnika in 
operacijski sistem Kubuntu),

• oblikovanju spletnega obrazca za povečanje učinkovitosti komunikacije z donatorji in 
prejemniki računalniške opreme v okviru dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene,

• izvedbi donacije 200-ih računalnikov za socialno in ekonomsko ranljive (predvidoma 
150 računalnikov) ter nevladne organizacije (predvidoma 50 računalnikov),

• pripravi in distribuciji e-rešitve za preizkus odprtokodnih programskih rešitev (USB 
ključek, predvidoma 500 kosov).

Rezultati analize bodo prispevali tudi k višji kakovosti drugih rezultatov projekta Na-
prostem.si, ki so namenjeni v analizo vključenim ciljnim skupinam, predvsem kadar bodo 
med nevladnimi organizacijami (projektna cilja skupina 1) tudi prejemnice donirane 
računalniške opreme in kadar bodo med invalidnimi osebami (projektna ciljna skupina 3) tudi
socialno in ekonomsko ranljive osebe.  

Metodologija

Ciljne skupine analize potreb
Projekt Na-prostem.si naslavlja 3 osrednje ciljne skupine. Pričujoča analiza potreb pa 
vključuje projektno ciljno skupino 2: socialno-ekonomsko ranljivi uporabniki NVO. 

Ciljno skupino te analize predstavljajo posamezniki, ki so socialno in ekonomsko šibkejši. To 
so lahko prejemniki socialne pomoči, uporabniki socialnih storitev pa tudi drugi posamezniki, 
za katere obstaja verjetnost, da se v procesu digitalnega vključevanja v družbo srečujejo z 
večjimi ovirami. Med njimi so predvsem upokojenci, invalidne osebe, šolajoči se in drugi 
uporabniki različnih oblik pomoči, ki jih nudijo predvsem nevladne organizacije. Čeprav 
morebiti ne sodijo neposredno med socialno in ekonomsko najšibkejše, pa so zelo pogosto 
med njimi v večji meri posamezniki, ki se soočajo s težavami pri vključevanju ali sledenju 
razvoja sodobne digitalne družbe. 
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Zbiranje podatkov
Podatke in informacije o potrebah socialno in ekonomsko ranljivih smo zbirali s pomočjo 
spletnega vprašalnika. Pri tem smo uporabili brezplačno odprtokodno aplikacijo 1ka, Centra 
za družboslovno informatiko, Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. 

Opis vprašalnika 

Vprašalnik smo zaradi lažje prepoznavnosti poimenovali Anketa Društva Duh časa. V vprašal-
niku smo zbirali osebne podatke, zato se vprašalnik začne s soglasjem za zbiranje osebnih po-
datkov. 

Ker je to bil prvi vprašalnik, ki ga je za svoje uporabnike pripravilo Društvo Duh časa, smo vanj
vključili tudi vprašanje o zadovoljstvu z donacijo ter možnost, da posameznik poda informaci-
jo o potrebah za pridobitev pomoči oziroma donacije.

Slednje je botrovalo precejšnji kompleksnosti vprašalnika ter k večjemu številu vprašanj, ki so
se glede na odgovore ponovila. Vprašalnik, kot je bil objavljen, je v celoti predstavljen v prilo-
gi. V poglavju Rezultati analize pa so predstavljena ključna vprašanja, ki predstavijo vsebino 
anketiranja in so tudi osnova za predstavitev rezultatov. Vprašanja so zato drugače številčena.

V prvem delu nas je zanimalo, kako so prišli do vprašalnika ter ali so že kdaj prejeli donacijo 
računalnika s strani Društva Duh časa. Sledilo je vprašanje o zadovoljstvu s prejeto donacijo, 
kjer so že bili ponujeni odgovori z vidika potreb po usposabljanju. Zanimalo nas je tudi, za ka-
kšne namene računalnik uporabljajo. Vprašanja, ki so ciljala na potrebe po usposabljanju, so 
spraševala po vsebini usposabljanj, zanimalo pa nas je tudi, če bi se želeli udeležiti usposa-
bljanja in v katerem kraju.

Potek zbiranja podatkov in informacij

Vprašalnik je bil posredovan 

• na preko 700 elektronskih naslovov prejemnikov donacij Društva Duh časa (vir je baza
prejemnikov v aplikaciji eRSO), 

• na preko 300 elektronskih naslovov NVO in drugim organizacijam, ki so že sodelovale 
pri donacijah Društva Duh časa (vir je baza prejemnikov v aplikaciji eRSO), pri čemer 
smo vključili prošnjo za posredovanje povabila k sodelovanju pri anketi prejemnikom 
donacij.

Vabilo k izpolnjevanju vprašalnika smo objavili v FB skupini Društva Duh časa in dejavnosti Ra-
čunalniki za socialno ogrožene. 
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Vprašalnik je bil odprt od 11. 4. do 6. 5. 2022.

Obdelava podatkov 

Za obdelavo podatkov smo uporabili enostavno faktorsko analizo. V analizi predstavljamo šte-
vilo odgovorov in njihove deleže. 
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REZULTATI ANALIZE

Na vprašalnik je odgovorilo 74 posameznikov. Število vseh odgovorov pa se skozi anketo spre-
minja, zato podajamo podatek o številu ankentirancev (N) pri vsakem vprašanju.

VPRAŠANJE 1
Zanimalo nas je, kako so anketiranci pridobili prošnjo za izpolnjevanje vprašalnika. 51 (69 %) 
jih je prošnjo za izpolnjevanje ankete prejelo po elektronski pošti s strani Društva Duh časa 
(Tabela 1). 6 anketirancev je vprašalnik zasledilo na spletu, 12 ankentirancev pa sporoča, da 
jim je vprašalnik posredovala druga oseba. 

Petim anketiranem je vprašalnik posredovala druga organizacija. V dveh primerih je bilo to 
Društvo Kralji ulice, v po enem primeru pa ena od sodelujočih šol in organizacija Javni zavod 
Mladi zmaji. 

Tabela 1: Dostopnost ankete

VPRAŠANJE 1: 
Kako ste prišli do naše prošnje za izpolnjevanje tega vprašalni-
ka?

Frekvenca Odstotek

Prošnjo sem prejel/a na svoj elektronski naslov s strani Društva 
Duh časa, z naslova racunalniki@duh-casa.si. 51 69 %

Prošnjo sem prejel/a na svoj elektronski naslov od druge organi-
zacije. 5 7 %

Vabilo za izpolnjevanje vprašalnika sem našel/la na spletu. 6 8 %
Vprašalnik mi je posredoval oziroma zanj povedal družinski član,
prijatelj, znanec ipd. 12 16 %

Skupaj 74 100 %
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Slika 1: Dostopnost ankete

VPRAŠANJE 2
72 vprašanih je odgovorilo na drugo vprašanje (Tabela 2) in iz odgovorov je razvidno, da je 56 
oz. 78 % ankentirancev prejemnikov računalnika s strani Društva Duh časa, dodatni štirje pa 
ga uporabljajo, čeprav niso osebno prejemniki. 12 ankentirancev ni prejemnikov donacije 
Društva Duh časa.  

Ankentirance, ki niso prejemniki doniranih računalnikov smo povabili, da izrazijo željo po pri-
dobitvi računalnika. Na povabilo so se odzvali štirje posamezniki.

Tabela 2: Prejemniki donacije

VPRAŠANJE 2: Ali ste prejemnik računalnika, ki smo ga pri-
pravili v Društvu Duh časa? Frekvenca Odstotek

Da. 56 78 %
Ne, ampak uporabljam računalnik, ki ste ga donirali. 4 6 %
Ne. 12 17 %
Ne vem. 0 0 %
Skupaj 72 100 %
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Slika 2: Prejemniki donacije

Skupno je 60 oz. 84 % anketirancev uporabnikov računalnika, ki ga je doniralo Društvo Duh 
časa.

VPRAŠANJE 3
58 ankentirancev je odgovorilo na vprašanje o zadovoljstvu s prejetim računalnikom s strani-
Društva Duh časa. Anketiranci so imeli možnost izbrati enega od ponujenih odgovorov (glej 
Tabelo 3). 

40 % jih sporoča, da so z donacijo zelo zadovoljni, hkrati pa tudi, da ne potrebujejo dodatne 
pomoči za uporabo. 21 % bi si želelo dodatnih znanj, 9 % pa meni, da računalnik uporablja 
omejeno, glede na svoje skromno znanje, ki bi ga prav tako želeli dograditi. 5 % ankentirancev
sporoča, da zaradi pomanjkanja znanja, računalnik le s težavo uporabljajo. 

Nihče od anketirancev ni izrazil nezadovoljstva z doniranim računalnikom. Skupno pa je z do-
nacijo zelo zadovoljnih 35 oz. 61 % anketirancev, 8 oz. 14 % je manj zadovoljnih predvsem za-
radi pomanjkanja znanja. 
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Tabela 3: Zadovoljstvo z donacijo

VPRAŠANJE 3: 
Kako ste zadovoljni s prejetim računalnikom?

Frekvenca Odstotek

Zelo sem zadovoljen/a, vse lepo dela. Računalnik znam
uporabljati in ne potrebujem pomoči oziroma jo znam 
sam/a poiskati.

23 40 %

Zelo sem zadovoljen/a, vse lepo dela. Računalnik znam
uporabljati, a bi se rad/a naučil/a še kaj novega. 12 21 %

Računalnik uporabljam le za določena opravila. Kaj več 
ne znam in bi se rad/a naučila, če bi imel/a možnost. 5 9 %

Le s težavo uporabljam računalnik, saj kar nekaj stvari 
ne razumem in ne znam. Rad/a bi se naučil/a bolje 
uporabljati računalnik. 

3 5 %

Računalnik ne dela, ne dela pravilno, ni dovolj zmogljiv 
oziroma ne omogoča uporabe programske opreme, ki 
jo želim ali potrebujem. Rabil/a bi pomoč.

0 0 %

Na programe, ki so na računalniku, se nisem mogel/la 
navaditi, zato smo na računalnik naložili operacijski sis-
tem Windows in programe, ki sem jih že poznal/a.

7 12 %

Na računalnik sem bil/a primoran/a naložiti Windowse,
ker uporabljam profesionalno programsko opremo, ki 
pa je ni bilo moč pognati v Linuxu.

2 3 %

Računalnika ne uporabljam več in ne potrebujem več 
vaše pomoči. 3 5 %

Drugo, napišite kaj: 3 5 %
Skupaj 58 100%

15 % ankentirancev (Tabela 3) je izbralo odgovor, da so na računalnik naložili plačljiv operacij-
ski sistem (Windowse). 

Z dodatnim vprašanjem smo jih prosili, da nam sporočijo, v čem je bil razlog za takšno odloči-
tev (Tabela 4). 2 ankentiranca sta kot razlog navedla uporabo profesionalnih programov, ki jih 
potrebujeta za delo, 7 ankentirancev pa pravi, da so se tako odločili zaradi navajenosti na 
Windows okolje ali uporabe programov Windows okolja. 

Ankentirance nismo vprašali, kdaj so prejeli donacijo. Težave z navajenostjo na Windows oko-
lje smo v društvu namreč zaznali ter se nanje odzvali tako, da z vsako novo verzijo operacij-
skega sistema vložimo dodaten trud v to, da izgled programskega okolja čimbolj prilagodimo 
izgledu bistveno bolj razširjenega Windows okolja.
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Slika 3: Zadovoljstvo z donacijo

Tabela 4: Razlogi za zamenjavo operacijskega sistema

Zapisi ankentirancev kot odgovor na vprašanje, zakaj so na računalnik namestili Windows
operacijski sistem:

Izbran odgovor: Na programe, ki so na računalniku, se nisem mogel/la navaditi, zato smo na raču-
nalnik naložili operacijski sistem Windows in programe, ki sem jih že poznal/a.

1 - Tako sem se odločila, ker sem bila vedno navajena na Windowse in se bi mi bilo težko navaditi na 
kaj drugega. 

2 - V šoli je poenoten OS WIN.

3 - Navada.

4 - Linux okolje je zelo zapleteno. Na žalost.

5 - Enostavno sem na Windows bolj navajen.

6 - Zaradi igric, ki jih igram in jih podpirajo le Windowsi, pa še v Linuxu mi ni nič jasno.

Izbran odgovor: Na računalnik sem bil/a primoran/a naložiti Windowse, ker uporabljam profesio-
nalno programsko opremo, ki pa je ni bilo moč pognati v Linuxu.

1 - V organizaciji smo odvisni od programov, ki so standardizirani za uporabo na Windows okolju. Žal
nam nekateri programi v okolju Linux ne delujejo, kar pa je problematično v oviru uporabe npr. davč-
ne blagajne idr. Podpiramo sicer odprtokodne rešitve, a se jim včasih ne znamo prilagoditi.

2 - Delam tudi z orodji za grafično oblikovanje, ki jih Linux ne podpira.
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10 % jih doniranega računalnika več ne uporablja. 5 % jih je izbralo ponujen odgovor, drugih 5
% pa jih je tako zapisalo v odprti odgovor (Drugo, napišite, kaj). Polovica jih sporoča, da jim je 
donacija dobro služila in dva ankentiranca tudi, da so donacijo podarili naprej, ko je niso več 
potrebovali (Tabela 5).

Tabela 5: Odgovori drugo pri vprašanju o zadovoljstvu

Kako ste zadovoljni s prejetim računalnikom?
Zapisi ankentirancev pri izbiri odgovora: Drugo, kaj?

1 - Racunalnik sem podarila nekomu, ki je invalid in ga je bolj potreboval, jaz imam trenutno samo 
telefon, bi si pa želela tablico.

2 - Tega je že dolgo, kar smo dobili prenosnik, delal je dobro in je bil koristen za naše otroke.

3 - Računalnike smo donirali naprej, otrokom iz socialno šibkih družin, ki so jih nujno potrebovali.

VPRAŠANJE 4
Sledilo je vprašanje, kako pogosto računalnik anketiranec uporablja za naštete najpogostejše 
namene. Odgovor je podalo 23 ankentirancev. Najpogosteje računalnik uporabljajo za iskanje
informacij na spletu, 78,26 % jih je izbralo odgovor zelo pogosto. Drug najpogostejši način 
uporabe računalnika pa je uporaba elektronske pošte. Da računalnik za ta namen zelo pogo-
sto uporabljajo, je odgovorilo 56,52 % ankentirancev.  

Tabela 6: Pogostost uporabe računalnika za posamezne namene

VPRAŠANJE 4: 
Kako pogosto računalnik uporabljate za spodaj naštete namene?

Nikoli ali 
skoraj ni-
koli

Redko Pogosto Zelo po-
gosto

Ne mo-
rem od-
govoriti

Skupaj

Za uporabo elektronske po-
šte

f / 5 5 13 / 23
f % / 21,74 % 21,74 % 56,52 % / 100,00 

%
Za iskanje informacij na sple-
tu

f / 1 4 18 / 23
f % / 4,35 % 17,39 % 78,26 % / 100,00 

%
Za uporabo socialnih omrežij 
(Facebook, Instagram, Twit-
ter ipd.)

f 4 8 8 3 / 23
f % 17,39 % 34,78 % 34,78 % 13,04 % / 100,00 

%
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Za video srečanja s prijatelji, 
družino, za sodelovanje na 
dogodkih, pri pouku, za delo 
na daljavo ipd.

f 11 6 5 1 / 23
f % 47,82 % 26,09 % 21,74 % 4,35 % / 100,00 

%

Za dostop do spletnih stori-
tev (spletna banka, e-davki, 
oddaja vlog na upravno eno-
to, naročanje k zdravniku, fri-
zerju ipd.)

f 7 9 5 2 / 23
f % 30,43 % 39,13 % 21,74 % 8,70 % / 100,00 

%

Za delo, šolo ali hobi (pisanje 
besedil, urejanje tabel s po-
datki, priprava predstavitev, 
urejanje fotografij in videov, 
risanje, ustvarjanje ipd.).

f 9 3 8 3 / 23
f % 39,13 % 13,04 % 34,78 % 13,04 % / 100,00 

%

Za zabavo (gledanje video 
posnetkov, poslušanje glas-

f 3 8 11 1 / 23
f % 13,04 % 34,78 % 47,82 % 4,35 % / 100,00 

%
Za spletne nakupe (naroča-
nje hrane, spletna trgovina 

f 9 10 2 2 / 23
f % 39,13 % 43,48 % 8,70 % 8,70 % / 100,00 

%
Drugo, napišite kaj: f 1 2 / 2 3 8

f % 12,50 % 25,00 % / 25,00 % 37,50 % 100,00 
%

Slika 4: Nameni uporabe računalnika po pogostosti

13/31

Elek
tro

ns
ke

 po
šta

Isk
an

je 
inf

orm
ac

ij

Soc
ial

na
 om

rež
ja

Vide
o s

reč
an

ja

Sple
tne

 st
ori

tve

Ustv
arj

an
je 

da
tot

ek

Zab
av

a

Sple
tni

 na
ku

pi
0,00 %

20,00 %

40,00 %

60,00 %

80,00 %

Kako pogosto računalnik uporabljate za spodaj naštete 
namene?

Nikoli ali skoraj nikoli
Redko
Pogosto
Zelo pogosto



Najmanj pogosto anketiranci računalnik uporabljajo za video srečanja, za spletne nakupe ter 
programe za ustvarjanje različnih datotek. Pod drugo so ankentiranci navajali aktivnosti, ki jih 
lahko vključimo v zgornje kategorije in sicer uporaba elektronske pošte, za delo (šolo ali hobi)
ter zabavo.

V predstavitvi v prilogi (str. 31) so predstavljeni odgovori z združenima kategorijama nikoli ter 
redko skupaj ter pogosto in zelo pogosto skupaj. 

VPRAŠANJE 5
Nadalje smo ankentirance, ki jih je zanimala ponudba usposabljanj, vprašali, katera znanja za 
uporabo računalnika bi želeli pridobiti ali nadgraditi. 19 ankentirancev je imelo na voljo se-
dem opisov znanj in izbrali so lahko več odgovorov. 

Tabela 7: Želja po pridobivanju znanja

VPRAŠANJE 5: 

Katera znanja bi si želeli pridobiti ali nadgraditi?
Frekvenca Odstotek

Zanima me osnovna uporaba računalnika, saj ga bolj malo 
uporabljam in niti ne vem, za kaj vse se ga še sploh lahko upo-
rablja.

3 6%

Zanima me, kako je računalnik sestavljen in kako deluje. 5 10%

Rad/a bi se naučil/a, kako se odpravijo (manjše) napake v delo-
vanju in okvare računalnika.

9 18%

Zanima me, kako naj računalnik vzdržujem, da bo čim dlje de-
loval.

5 10%

Zanima me operacijski sistem, ki je na računalniku in kako ga 
lahko bolje izkoristim (npr. splošne sistemske nastavitve: nasta-
vitev namizja, slika ozadja, zvok, nastavitev ekrana, tiskalnika, 
nameščanje novih programov, uporaba v kak poseben namen 
ipd.).

12 24%

Rad/a bi znal/a bolje izkoristiti dostop do interneta (npr. sple-
tna banka, dostop do e-uprave, naročanje na zdravniški pre-
gled ipd.)

4 8%

Rad/a bi znala uporabljati nekatere nameščene programe ozi-
roma jih znal/a uporabljati bolje.

12 24%
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Drugo, napišite kaj: 1 2%

SKUPAJ 51 100%

Med ankentiranci izstopa zanimanje za boljše poznavanje operacijskega sistema in namešče-
nih programov. Obe kategoriji je izbralo 12 ankentirancev, kar predstavlja 24 % vseh podanih 
odgovorov. Skupno 38 % odgovorov pa predstavljajo kategorije o sestavi računalnika, njego-
vem vzdrževanju in odpravljanju manjših napak. Manj kot 10 % odgovorov se nanaš ana zna-
nja o osnovni uporabi računalnika in možnosti, ki jih ponuja splet.

Slika 5: Želja po pridobivanju znanja

VPRAŠANJE 6
12 ankentirancem, ki so pri predhodnem vprašanju izbrali odgovor, da želijo izboljšati znanje 
uporabe nameščenih programov, smo ponudili tudi vprašanje, kateri programi jih najbolj za-
nimajo. Največ, po 21 % odgovorov so prejeli programi za pripravo predstavitev, za obdelavo 
slik in fotografij ter video posnetkov. 
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10,00 %

18,00 %

10,00 %

24,00 %

8,00 %

24,00 %

Katera znanja bi si želeli pridobiti ali nadgraditi?

Osnovna uporaba računalnika
Delovanje računalnika
Odprava napak in okvar
Vzdrževanje računalnika
Operacijski sistem
Spletne storitve
Uporaba programov

6,00 %



Tabela 8: Želja po pridobivanju znanja - programi

VPRAŠANJE 6: 

Katere programe bi želeli bolje spoznati? Frekvence Odstotki

Za urejanje besedil – LibreOffice Writer. 3 8%

Za urejanje tabel – LibreOffice Calc. 3 8%

Za pripravo predstavitev – LibreOffice Impress. 8 21%

Za obdelavo slik in fotografij – GIMP / Krita. 8 21%

Za obdelavo video posnetkov – Kdenlive. 8 21%

Za vektorsko grafiko – Inkscape. 5 13%

Za naprednejši video streaming – OBS studio. 4 10%

Drugo, napišite, kaj: 0 0%

SKUPAJ 39 100%

Slika 6: Želja po pridobivanju znanja - programi

Med ankentiranci, ki jih zanima udeležba na usposabljaju, so v odgovoru na dodatno vpraša-
nje kot kraj izvajanja usposabljanja največkrat navedli Ljubljano (15 od 21-ih). Omenjeni so 
tudi kraji: Maribor, Cerknica, Rogaška Slatina, Koper in Celje. 
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10,00 %

Katere programe bi želeli bolje spoznati?

LibreOffice Writer
LibreOffice Calc
LibreOffice Impress
GIMP / Krita
Kdenlive
Inkscape
OBS studio

8,00 %



Zaključek
Analiza potreb socialno in ekonomsko ranljivih posameznikov se je osredotočala na zadovolj-
stvo prejemnikov donacij Društva Duh časa, na njihove načine uporabe računalnika ter na že-
lje po pridobivanju znanja. 

Anketo je izpolnilo 74 ankentirancev, od tega jih je 60 oziroma 83 % prejemnikov ali uporab-
nikov računalnika, ki ga je doniralo društvo Duh časa. Štirje ankentiranci pa so podali prošnjo 
za pridobitev donacije.  

66 % prejemnikov donacij od 58-ih, ki so odgovorili na vprašanje, je zadovoljnih z donacijo. 
14 % (oz. 8) bi potrebovalo več znanja. Z računalnikom so zadovoljni, a sporočajo, da so pri 
njegovi uporabi omejeni, zaradi pomanjkanja znanja. 5 % jih sporoča, da so donacijo podarili 
naprej, drugim uporabnikom, ki so jo v danem trenutku bolj potrebovali. 13 % jih sporoča, da 
na odprtokodni operacijski sistem, ki so ga donirani računalniki imeli pripravljenega, zanje ni 
bil ustrezna rešitev. 

Skoraj vsi ankentiranci (96 %), ki so podali informacije o načinih uporabe računalnika (N = 23),
računalnik pogosto ali zelo pogosto uporabljajo za iskanje informacij po spletu. 78 % jih ena-
ko pogosto računalnik uporablja za uporabo elektronske pošte. Pogosto ali zelo pogosto raču-
nalnik uporablja približno polovica ankentirancev za zabavo (52 %), za uporabo pisarniških 
orodji in socialnih omrežji (oboje 48 %). Bistveno manj pogosto računalnik uporabljajo za do-
stopanje do spletnih storitev, spletne nakupe in videokonference.

35 % (N = 58) ankentirancev je izrazilo željo po pridobitvi novih znanj o uporabi doniranega 
računalnika. Le 19 (oz. 33 %) pa jih je odgovorilo na vprašanje, katera znanja bi potrebovali. 
Najbolj so ankentiranci zainteresirani za boljše poznavanje operacijskega sistema (24 %) in 
uporabe različnih programov (24 %). Med 10 in 18 % se giblje delež teh, ki jih zanimajo tudi 
bolj tehnični vidiki uporabe (sestava računalnika, vzdrževanje računalnika in odpravljanje 
manjših napak). 

12 ankentirancev, ki bi si želelo bolje znati uporabljati računalniške programe, je najpogosteje
in sicer v 21 % odgovorilo, da bi želeli poznati programe za obdelovanje slik in fotografij, ob-
delovanje video posnetkov in pripravo predstavitev. 

Ankentirancem smo ponudili možnost, da jih v nadaljevanju informiramo o organiziranih 
usposabljanjih v okviru projekta Na-prostem.si. 25 anketnirancev nam je v ta namen zaupalo 
svoj elektronski naslov.

Analiza je tako pokazala, da so uporabniki računalnikov najbolj zainteresirani za boljše po-
znavanje delovanja računalnika, odprtokodnega operacijskega sistema in programov. Med 
njimi pa najbolj programov za obdelovanje slik in fotografij (GIMP ali Kripta) ter videopo-
snetkov (Kdenlive) in za pripravo predstavitev (Libreoffice Impress). 
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Priloga 1: Vprašalnik1

1. Kako ste prišli do naše prošnje za izpolnjevanje tega vprašalnika?

Izberite en odgovor.

1a: Prošnjo sem prejel/a na svoj elektronski naslov s strani Društva Duh časa, z naslo-
va racunalniki@duh-casa.si.

1b: Prošnjo sem prejel/a na svoj elektronski naslov od druge organizacije.

1c: Vabilo za izpolnjevanje vprašalnika sem našel/la na spletu.

1b: Vprašalnik mi je posredoval oziroma zanj povedal družinski član, prijatelj, znanec 
ipd.

IF 1b

2. Katera organizacija vam je posredovala vprašalnik?

2a: Center za socialno delo

2b: Društvo prijateljev mladine 

2c: Šola

2d: Druga organizacije, prosimo, napišite katera. ___________

3. Ali ste prejemnik računalnika, ki smo ga pripravili v Društvu Duh časa?

Izberite en odgovor.

3a: Da. 

3b: Ne, ampak uporabljam računalnik, ki ste ga donirali. 

3c: Ne. 

3d: Ne vem.

IF 3c ali 3d

1 Številčenje vprašanj v predstavljenem vprašalniku ni zaporedno. Pri oblikovanju spletnega vprašalnika števil-
čenja ni bilo moč urediti. Nezaporedno številčenje smo v tej prilogi ohranili, zaradi lažjega sledenja zbranim 
odgovorom v bazi odgovorov.
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4. Bi želeli brezplačno prejeti računalnik ali drugo računalniško opremo, kot donacijo Dru-
štva Duh časa? 

Računalniško opremo podarimo šolajočim (glede na starost ali potrdilo o statusu), invalidom 
in upokojencem (na podlagi potrdila o statusu), socialno ogroženim (na podlagi potrdila o se-
znanjenosti, ki ga pridobite na centru za socialno delo, pri društvu, ki vam pomaga in podob-
no) in drugim na podlagi prošnje.

Izberite en odgovor.

4a: Da.

4b: Ne.

IF 4b – zaključna tri vprašanja:

5. Najlepša hvala za sodelovanje! Za vas nimamo več vprašanj. Lahko pa nam še kaj sporo-
čite. 

Veselilo nas bo, če boste spremljali naše delo preko spletnih objav. Namen projekta je infor-
mirati o in usposabljati za uporabo odprtokodnih programskih rešitev za nevladne organizaci-
je in njihove uporabnike. 

6. Če želite prejemati občasna obvestila o projektu Na-prostem.si zapišite vaš elektronski 
naslov: ____________________

7.Bi nam želeli ob tej priliki še kaj sporočiti? ________________________

PRVI KONEC 

IF 4a

8. Prosimo izpolnite sledeče podatke. Z osebnimi podatki, ravnamo skrbno in v skladu z za-
konodajo.

Vašo prošnjo bomo zabeležili.  Ko bomo imeli računalniško opremo pripravljeno, vas bomo o 
tem obvestili. Žal je mogoče, da ne bomo hitri, a se trudimo po svojih najboljših močeh.

9. Ime in priimek prejemnika donacije: ___________________

10. Kraj pošte: __________________

11. Kontaktni elektronski naslov in/ali telefonska številka: _________________

12. Katero računalniško opremo potrebujete? __________________
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13. V okviru projekta Na-prostem.si bomo organizirali enodnevna usposabljanja o uporabi 
računalnikov, donacij Društva Duh časa. Bi se želeli udeležiti takega usposabljanja?

13a: Da.

13b: Mogoče.

13c: Ne.

IF 13c – zaključna tri vprašanja (vprašanja so oštevilčena s 14., 15. in 16.)

DRUGI KONEC

IF 13a in 13b

17.  V katerem kraju bi se takega usposabljanja lahko udeležili?

17a: Ljubljana

17b: Maribor

17c: Koper

17d: Velenje

17e: Črnomelj

17f: Kranj

17g: Drugo, zapišite ime kraja.

18. Ko imate dostop do računalnika, kako pogosto računalnik uporabljate za spodaj naštete
namene?

(Nikoli ali skoraj nikoli, redko, pogosto, zelo pogosto / ne morem odgovoriti.)

18a: Za uporabo elektronske pošte.

18b: Za iskanje informacij na spletu.

18c: Za uporabo socialnih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter ipd.)

18d: Za video srečanja s prijatelji, družino, šolo, za sodelovanje na dogodkih, pri pou-
ku, za delo na daljavo ipd.

18e: Za dostop do spletnih storitev (spletna banka, e-davki, oddaja vlog na upravno 
enoto, naročanje k zdravniku, frizerju ipd.)
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18f: Za delo, šolo ali hobi (pisanje besedil, urejanje tabel s podatki, priprava predstavi-
tev, urejanje fotografij in videov, risanje, ustvarjanje ipd.). 

18g: Za zabavo (gledanje video posnetkov, poslušanje glasbe, igranje igric ipd.)

18h: Za spletne nakupe (naročanje hrane, spletna trgovina ipd.)

18i: Drugo, napišite kaj:

Zaključna tri vprašanja (vprašanja so oštevilčena z 20., 21. in 22.)

TRETJI KONEC

IF 3a, 3b 

23. Kako ste zadovoljni s prejetim računalnikom? 

Izberite en ustrezen odgovor.

23a: Zelo sem zadovoljen/a, vse lepo dela. Računalnik znam uporabljati in ne potrebu-
jem pomoči oziroma jo znam sam/a poiskati.

23b: Zelo sem zadovoljen/a, vse lepo dela. Računalnik znam uporabljati, a bi se rad/a 
naučil/a še kaj novega.

23c: Računalnik uporabljam le za določena opravila. Kaj več ne znam in bi se rad/a na-
učila, če bi imel/a možnost.

23d: Le s težavo uporabljam računalnik, saj kar nekaj stvari ne razumem in ne znam. 
Rad/a bi se naučil/a bolje uporabljati računalnik. 

23e: Računalnik ne dela, ne dela pravilno, ni dovolj zmogljiv oziroma ne omogoča 
uporabo programske opreme, ki jo želim ali potrebujem. Rabil/a bi pomoč.

23f: Na programe, ki so na računalniku, se nisem mogel/la navaditi, zato smo na raču-
nalnik naložili operacijski sistem Windows in programe, ki sem jih že poznal/a.

23g: Na računalnik sem bil/a primoran/a naložiti Windowse, ker uporabljam profesio-
nalno programsko opremo, ki pa je ni bilo moč pognati v Linuxu.

23h: Računalnika ne uporabljam več in ne potrebujem več vaše pomoči.

23i: Drugo, napišite kaj: 

IF 23a 

Zaključna tri vprašanja (vprašanja so oštevilčena z 49., 50. in 51.)
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ČETRTI KONEC

IF 23f in 23g 

39. Žal nam je, da vam brezplačne in odprtokodne rešitve niso bile v pomoč. 

Seveda razumemo in spoštujemo vašo odločitev. Prosimo, napišite nam kaj več o tem, zakaj 
ste se odločili zamenjati operacijski sistem? Zelo bomo veseli vaše povratne informacije, saj 
nam bo v veliko pomoč pri nadaljnjem delu.

______________________________

Zaključna tri vprašanja (vprašanja so oštevilčena z 49., 50. in 51.)

PETI KONEC

IF 23h

Zaključna tri vprašanja (vprašanja so oštevilčena z 49., 50. in 51.)

ŠESTI KONEC

IF 23e

40. Z veseljem vam bomo pomagali takoj, ko bo mogoče. 

Prosimo, zapišite vaše podatke. 

Z osebnimi podatki, ravnamo skrbno in v skladu z zakonodajo.

Vašo prošnjo bomo zabeležili. Ko vam bomo lahko ponudili pomoč, vas bomo kontaktirali. Žal 
je mogoče, da ne bomo hitri, a se trudimo po svojih najboljših močeh.

41: Ime in priimek prejemnika donacije: _________________

42: Kraj pošte: _________________________

43: Kontaktni elektronski naslov in/ali telefonska številka: _____________________

44: Opišite težave, ki jih imate z računalniško opremo. _____________

45. V okviru projekta Na-prostem.si bomo organizirali enodnevna usposabljanja o uporabi 
računalnikov, donacij Društva Duh časa. Bi se želeli udeležiti takega usposabljanja?

45a: Da.
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45b: Mogoče.

45c: Ne.

IF 45c

Zaključna tri vprašanja (vprašanja so oštevilčena z 49., 50. in 51.)

SEDMI KONEC

IF 45a in 45b

46. Ko imate dostop do računalnika, kako pogosto računalnik uporabljate za spodaj naštete
namene?

(Nikoli ali skoraj nikoli, redko, pogosto, zelo pogosto / ne morem odgovoriti.)

46a: Za uporabo elektronske pošte.

46b: Za iskanje informacij na spletu.

46c: Za uporabo socialnih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter ipd.)

46d: Za video srečanja s prijatelji, družino, šolo, za sodelovanje na dogodkih, pri pou-
ku, za delo na daljavo ipd.

46e: Za dostop do spletnih storitev (spletna banka, e-davki, oddaja vlog na upravno 
enoto, naročanje k zdravniku, frizerju ipd.)

46f: Za delo, šolo ali hobi (pisanje besedil, urejanje tabel s podatki, priprava predstavi-
tev, urejanje fotografij in videov, risanje, ustvarjanje ipd.). 

46g: Za zabavo (gledanje video posnetkov, poslušanje glasbe, igranje igric ipd.)

46h: Za spletne nakupe (naročanje hrane, spletna trgovina ipd.)

46i: Drugo, napišite kaj:

47. Katera znanja o uporabi računalnika bi želeli pridobiti?

___________________________________________________________________

48. V katerem kraju bi se takega usposabljanja lahko udeležili?

48a: Ljubljana
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48b: Maribor

48c: Koper

48d: Velenje

48e: Črnomelj

48f: Kranj

48g: Drugo, zapišite ime kraja.

Zaključna tri vprašanja (vprašanja so oštevilčena z 49., 50. in 51.)

OSMI KONEC

IF 23b, 23c in 23d

34. Kako pogosto računalnik uporabljate za spodaj naštete namene?

(Nikoli ali skoraj nikoli, redko, včasih, pogosto, zelo pogosto / ne morem odgovoriti.)

34a: Za uporabo elektronske pošte.

34b: Za iskanje informacij na spletu.

34c: Za uporabo socialnih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter ipd.)

34d: Za video srečanja s prijatelji, družino, šolo, za sodelovanje na dogodkih, pri pou-
ku, za delo na daljavo ipd.

34e: Za dostop do spletnih storitev (spletna banka, e-davki, oddaja vlog na upravno 
enoto, naročanje k zdravniku, frizerju ipd.)

34f: Za delo, šolo ali hobi (pisanje besedil, urejanje tabel s podatki, priprava predstavi-
tev, urejanje fotografij in videov, risanje, ustvarjanje ipd.). 

34g: Za zabavo (gledanje video posnetkov, poslušanje glasbe, igranje igric ipd.)

34h: Za spletne nakupe (naročanje hrane, spletna trgovina ipd.)

34i: Drugo, napišite kaj:

35. Katera znanja bi si želeli pridobiti ali nadgraditi?

Možnih je več odgovorov.
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35a: Zanima me osnovna uporaba računalnika, saj ga bolj malo uporabljam in niti ne 
vem, za kaj vse se ga še sploh lahko uporablja.

35b: Zanima me, kako računalnik deluje in kako je sestavljen.

35c: Rad/a bi se naučil/a, kako se odpravijo (manjše) napake v delovanju in okvare 
računalnika.

35d: Zanima me, kako naj računalnik vzdržujem, da bo čim dlje deloval.

35e: Zanima me operacijski sistem, ki je na računalniku in kako ga lahko bolje 
izkoristim (npr. splošne sistemske nastavitve: nastavitev namizja, slika ozadja, zvok, 
nastavitev ekrana, tiskalnika, nameščanje novih programov, uporaba v kak poseben 
namen ipd.).

35f: Rad/a bi znal/a bolje izkoristiti dostop do interneta (npr. spletna banka, dostop do
e-uprave, naročanje na zdravniški pregled ipd.)

35g: Rad/a bi znala uporabljati nekatere nameščene programe oziroma jih znal/a 
uporabljati bolje. 

35h: Drugo, napišite kaj: _______________

IF 35g

36. Katere programe bi želeli bolje spoznati?

36a: Za urejanje besedil – LibreOffice Writer.

36b: Za urejanje tabel – LibreOffice Calc.

36c: Za pripravo predstavitev – LibreOffice Impress.

36d: Za obdelavo slik in fotografij – GIMP / Krita.

36e: Za obdelavo video posnetkov – Kdenlive.

36f: Za vektorsko grafiko – Inkscape

36g: Za naprednejši video streaming – OBS studio

36h: Drugo, napišite, kaj: ________________

37. V okviru projekta Na-prostem.si bomo organizirali enodnevna usposabljanja o uporabi 
računalnikov, donacij Društva Duh časa. Bi se želeli udeležiti takega usposabljanja?

37a: Da.

37b: Mogoče.
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37c: Ne.

IF 37c

Zaključna tri vprašanja (vprašanja so oštevilčena z 49., 50. in 51.)

OSMI KONEC

IF 37a in 37b

38.  V katerem kraju bi se takega usposabljanja lahko udeležili?

38a: Ljubljana

38b: Maribor

38c: Koper

38d: Velenje

38e: Črnomelj

38f: Kranj

38g: Drugo, zapišite ime kraja.

Zaključna tri vprašanja (vprašanja so oštevilčena z 49., 50. in 51.)

DEVETI KONEC
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Priloga 2: Predstavitev 17. maj 2022
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8. Dan vključujoče informacijske družbe

Prosto programje in storitve z vidika 
socialno-ekonomsko ranljivih 

uporabnikov
17. Maj 2022

Simona Knavs
Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
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