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Več kot samo Internet 

Boštjan Tavčar, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana 

Povzetek — Dostopnost, svoboda in odprtost svetovnega spleta se nam zdi nekaj samo po sebi umevnega. Omejevanje dostopa do 
znanja na internetu pod krinko zaščite avtorskih pravic, prilaščanje svetovnega spleta kot trţnega blaga, drţavni nadzor, omejujejo njegovo 
svobodo in odprtost. Svetovni splet je v marsičem spremenil naše tradicionalne navade, še zlasti prek raznih socialnih omreţij. Ta postajajo 
prostor odprte razprave, tudi z namenom sooblikovanja politike. P2P omreţja so vse bolj orodje za svobodno razširjanje informacij in 

anonimnost na Internetu. Podobno vendar veliko bolj kontroverzno vlogo igra tudi globoki splet.  

 

Ključne besede — Internet, www,   

 

Abstract — The accessibility, freedom and openness of the 
World Wide Web is often taken for granted. Restricting access to 
knowledge on the internet under the guise of copyright protecting, 
appropriation of the internet as a trade commodity and the state 
control, restrict his freedom and openness. The World Wide Web 
has in many ways changed our traditions, particularly through 
various social networks. This is becoming an area of open 

discussion, also in order to co-creating policies. P2P networks are 
increasingly a tool for a free information exchange and anonymity 
on the Internet. A similar but much more controversial role plays the 
deep web.  
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I. UVOD 

Ko je pod pokroviteljstvom ameriškega ministrstva za 

obrambo, v Agenciji za napredne raziskovalne projekte 

ARPA, začelo nastajati prvo računalniško omreţje, nihče ni 

slutil, da se začenja pisati zgodovina Interneta. Sprva je bilo 

to orodje računalniških strokovnjakov in raziskovalnih 
ustanov, ki je omogočalo delo  na oddaljenih računalniških 

sistemih, prenos datotek, elektronsko pošto in izmenjavo 

informacij. Ključno vlogo pri razvoju in kasnejši 

popularizaciji Interneta je odigral Tim Berners-Lee iz 

Evropskega središča za jedrske raziskave CERN. Zdruţitev 

internetnega in hypertext protokola, je bila osnova na novo 

nastalega Svetovnega spleta – WorldWideWeb.  

 

 

Slika 1: svetovni splet prost za vsakogar, brez licenčnine 

Svetovni splet je za razliko od svojih predhodnikov prinesel v 

omreţju Internet nekaj ključnih novosti in razlik: 

– Svetovni splet ne zahteva dvosmernih povezav. Vsak 

lahko na svoji spletni strani doda povezavo na katero koli 

drugo stran, ne da bi upravnik te strani moral karkoli 

storiti. 

– Za razliko od sistemov, kot sta HyperCard ali Gopher, je 

Svetovni splet odprt in prost, tako da lahko vsak, brez 

licenčnin, razvija streţnike in brskalnike ter svobodne 

razširitve zanje v zvezi z njegovo tehnologijo. To je 

zasluga Evropskega središča za jedrske raziskave CERN, 

kjer so 30. aprila 1993 objavili, da bo Svetovni splet prost 

za vsakogar, brez licenčnine. 

 

Danes si brez Svetovnega spleta ne moremo več zamisliti 

dostopa do informacij, izobraţevanja, zabave, nakupov, dela 

od doma, … kot tudi sodelovanja v raznih socialnih omreţjih, 

navideznih svetovih in podobnem. Svetovni splet tako ni 

kopija do sedaj nam poznanega realnega sveta, temveč 
prostor, v katerem nastaja novo, do sedaj nepoznano. To 

dejstvo na nek način spreminja naše dojemanje realnega sveta 

in s tem povzroča konflikte med tradicionalnim in novim. 

Ključni konflikt se vrti okoli vprašanja, ali naj Svetovni splet 

ostane vsem pod enakimi pogoji prosto dostopna dobrina. 

Dobrina, ki bo ljudem vsaj v navideznem svetu omogočala 

enake moţnosti.  

II. DOSTOPNOST, SVOBODA IN ODPRTOST 

SVETOVNEGA SPLETA 

Dostopnost, svoboda in odprtost Svetovnega spleta se 

nam zdijo nekaj samo po sebi umevnega. Vsi, ki se 

ukvarjamo s tehničnimi vprašanji Interneta pozabljamo, da je 

vprašanje njegove dostopnosti in ne nazadnje tudi odprtosti in 

svobode, vse manj tehnično vprašanje zagotavljanja različnih  

komunikacijskih povezav in kakovostne infrastrukture. 

Postaja vse bolj vprašanje poblagovljenja, monopolizacije in 

raznih bolj ali manj prikritih poskusov »cenzure« in nadzora. 

Pomenljivo je, da posamezne tradicionalno demokratične 
drţave sprejemajo zakonodajo, ki grobo posega v pravico 

ljudi do uporabe Svetovnega spleta in Interneta na splošno. 

Tak primer je Nemčija, drţava s tradicionalno demokracijo. 

Ponudniki v Nemčiji opuščajo pavšalni način zaračunavanja 

uporabe Interneta in prehajajo na zaračunavanje prenosa 

podatkov, razen podatkov njihovega lastnega izvora, katerih 

prenos bo še vedno neomejen. S tem se ustvarja nelojalna 

konkurenca in informacijska indoktrinacija. Z mehanizmom 

hitrosti prenosa podatkov bodo usmerjali in spodbujali ljudi, 

da si informacije pridobijo pri svojem ponudniku in ne pri 

drugih virih. To pomeni konec Svetovnega spleta kot 

svobodnega in vsem pod enakimi pogoji dostopnega medija. 
Pomeni tudi nastajanje izoliranih internetnih mehurčkov in 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=HyperCard&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gopher
https://sl.wikipedia.org/wiki/30._april
https://sl.wikipedia.org/wiki/1993
http://info.web.cern.ch/info/Announcements/CERN/2003/04-30TenYearsWWW/Declaration/Page1.html
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drţavnih Internetov. Uporabniki, ujeti v posameznih 

mehurčkih, se ne bodo zavedali eden drugih in si zato tudi ne 

bodo mogli izmenjevati informacij. Ali gre za uveljavljanje 

»kitajskega« modela Interneta? 

Omejevanje dostopa do znanja na svetovnem spletu, pod 

pretvezo varovanja avtorskih pravic, je zelo pereč problem. 

Ob tem, ko Svetovni splet postaja vse večje smetišče 

reklamnega gradiva, se vse bolj krči prost dostop do znanj v 

obliki prosto dostopnih knjig, strokovnih člankov in drugega. 
Ne gre pozabiti, da se znanje gradi ţe tisočletja in si ga za to 

ne sme lastiti nihče. Je javna dobrina, h kateri na nek način 

prispevamo vsi, vsak po svojih sposobnostih in močeh. Javne 

in zasebne izobraţevalne inštitucije bi morale zagotoviti prost 

dostop do gradiva, neposredno ali posredno financiranega iz 

javnih sredstev. 

 

 
 

Slika 2: Kopiranje še ni kraja 

 

 Ob tem se velja spomniti besed Nikole Tesle, ki jih je izrekel 
ob srečanju z Milanom Vidmarjem: »Svojih idej nisem 

prijavljal, ker sovraţim patente. Čemu patent, čemu 

izkoriščevalne pravice? Svoje ideje sem dajal človeštvu, da 

mu koristijo. Dovolj mi je, da imam dober laboratorij, streho 

in hrano. Denarja ne potrebujem.« [5] 

Poblagovljenje Interneta predstavlja veliko demokratično 

tveganje sodobne informacijske druţbe. Internet kot javno 

dobrino se vse bolj zlorablja za namene akumulacije kapitala 

tudi prek promocije obstoječih druţbenih struktur, norm in 

praks na ekonomskem in političnem področju, predvsem 

neoliberalnih doktrin. Priča smo političnemu marketingu, kjer 
politiki s preskušenimi tehnikami oblikujejo javno mnenje in 

svojo podobo prodajajo na trgu kot blago. Poblagovljenje 

politike in druţbe se tako širi v virtualni svet Interneta pod 

pokroviteljstvom tako imenovane infokracije. Posledica 

poblagovljenja Interneta je vse večja odsotnost javnih razprav 

oziroma njihovo nadomeščanje z vnaprej skrbno 

pripravljenimi in zaigranimi »razpravami«, ki dajejo ljudem 

iluzijo sodelovanja in nekritičnega mišljenja, da so s tem 

zadovoljene vse njihove demokratične pravice. Prevlada 

kapitalskih interesov nad interesi ljudi in zmanjšanje 

sodelovanja ljudi pri odločanju preusmerja ljudi v 

potrošništvo, ki se na Internetu kaţe kot relativno cenena 
zabava z različnimi računalniškimi igrami, obiskovanju 

socialnih omreţij, virtualnih svetov, vse z namenom 

spodbujanja spletnega potrošništva.  

III. SOCIALNA OMREŢJA, INFORMACIJSKI KANALI 

Ali je svetovni Splet zgolj informatizirana podoba nam 

znanega realnega sveta? Ali je mogoče njegova dopolnitev, 

nekaj kar ni zgolj podrejeno realnemu svetu, temveč ga s 

svojim vplivom tudi soustvarja in spreminja? Svetovni splet 

je v marsičem spremenil naše tradicionalne navade predvsem 

s svojo sposobnostjo hitre izmenjave podatkov. Tradicionalni 
mediji, ki so bili v preteklosti enosmerni kanal obveščanja 

ljudi in ustvarjanja javnega menja, so močno izgubili svoj 

monopol. Tradicionalne novice, ki smo jih včasih v obliki 

člankov in komentarjev lahko samo prebirali, danes lahko 

tudi komentiramo, s čimer jih soustvarjamo. Socialna 

omreţja omogočajo ljudem neposredno izmenjavo 

informacij. Kakšno moč imajo v bistvu druţbena omreţja, 

kot sta Facebook in Twitter, na katera v zadnjih letih eni 

kaţejo s prstom kot na glavna krivca za revolte po svetu? Ob 

takšnem razmišljanju si je dobro zastaviti vprašanje: »Ali res 

lahko reţime po svetu ruši svetovni splet, računalniki in 
pametni telefoni, ali jih rušijo ljudje, ki razumejo moč in 

hkrati šibkost svetovnega spleta in ki mu ne gre oporekati 

mobilizacijske moči predvsem prek socialnih omreţij.« 

Lahko bi rekli, da je Svetovni splet potreben, ne pa tudi 

zadosten pogoj za razvoj druţbe tako imenovanih aktivnih 

drţavljanov. Od tu, do pretočne ali celo neposredne 

demokracije, bi moral biti samo še korak. Če bi sodili po 

številu politikov, ki se zadnje čase pojavljajo na svetovnem 

spletu in socialnih omreţjih, smo z zgornjim razmišljanjem 

na pravi poti. Kljub vsemu gre verjetno za preveč 

poenostavljeno razmišljanje, spodbujeno z navdušenostjo nad 

tehnologijo in vero, da bo Svetovni splet ostal svoboden in 
vsem pod enakim pogoji dostopen.  Pa bo temu res tako? 

Kakšna bi lahko bila tako imenovana elektronska 

participacija? Definiramo jo lahko kot: »Z informacijskimi in 

komunikacijskimi tehnologijami podprto soodločanje v 

upravnih postopkih in postopkih vladanja, z neposrednim 

soupravljanjem, izvajanjem storitev, sprejemanjem odločitev 

in tudi oblikovanjem politik.« [7]. Za razliko od 

predstavniškega, plebiscitarnega modela, ki poudarja 

razmerje med vlado in drţavljani, mora model elektronske 

participacije temeljiti na komunikaciji med in znotraj civilne 

druţbe z namenom iskanja kompromisov in oblikovanja 
politik njihovega udejanjanja prek sooblikovanja zakonodaje 

in soodločanja pri ključnih odločitvah.   

IV. P2P OMREŢJA IN GLOBOKI SPLET 

Nadzor nad Internetom je ţelja, ki se vztrajno spreminja v 

resnično groţnjo. Cilj nadzora nad Svetovnim spletom in 

Internetom izhaja iz klasičnega pojmovanja in interesov 

tradicionalnih ekonomskih in drugih politik s ciljem 

ohranjanja obstoječega druţbenega sistema. Dejstvo je, da je 

Svetovni splet s svojimi dejanskimi in potencialnimi 
zmoţnosti postal neobvladljiv in nevaren. Največji izziv 

demokraciji na Internetu predstavljata nadzor funkcionalnosti 

in nadzor nad vsebino podatkov prek nadzora internetnih 

protokolov in samih paketov. Pri tem ne gre zgolj za poskuse 

prepoznavanja vsebin, ki si jih posameznik izmenjuje, temveč 

poskus prepoznavanja posameznika kot takega: njegovih 

navad, interesa, politične usmerjenosti in angaţiranosti… 

P2P (peer to peer) omreţja in globoki splet so samo odzivi 

proti teţnjam nadzora Interneta. 

P2P omreţja se pogosto enači s piratstvom, nelegalno 

izmenjavo glasbe, filmov in drugih datotek. Če so v svojem 
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začetku nastala kot priročno orodje za izmenjavo glasbe, 

postajajo vse bolj orodje za svobodno razširjanje informacij 

in anonimnost na Internetu. Navidezno se problematika P2P 

omreţij vrti okoli spoštovanja avtorskih pravic. Dejstvo je, da 

je avtorsko pravo zastarelo in kot tako nikoli ni bilo kos 

izzivom novih medijev in tehnologij nastajajočih v zadnjih 

sto letih. Na videz paradoksalno je, da ga kljub temu 

ohranjamo bolj ali manj nedotaknjenega ţe vsa leta. Področje 

avtorskih pravic je predvsem področje privilegijev, ki 
izhajajo iz monopolov in zakonsko določenih rent, čemur se 

nekateri pod nobenim pogojem nočejo odpovedati. Z 

Internetom je izziv postal še večji, saj domnevnega varovanja 

avtorskih pravic ni mogoče več zagotavljati na nacionalnem 

nivoju temveč samo še globalno. Od tod ideja o tako 

imenovanih trgovinskih sporazumih, od katerih je bil najbolj 

razvpit sporazum ACTA. Kljub porazu ACTE, kot posledice 

upora širše javnosti niso vrgli puške v koruzo, saj so na 

obzorju novi podobni sporazumi, kot na primer CETA in 

CISPA. 

Mišljenje, da je Svetovni splet tisto, kar lahko najdete na 

Googlu ali njemu podobnih iskalnikih, je zmotno in 
zavajajoče. Veliko večji del, tudi do 500 krat večji, je skrit. 

 

Slika 3: Protest proti sporazumu CETA 

Gre za svetovni splet poznan pod pojmi globoki splet, temni 

splet, nevidni splet… Vsi ti izrazi opisujejo razna območja 

svetovnega spleta bolj ali manj nedosegljiva iskalnikom in s 
tem veliki večini uporabnikov spleta. Gre za podatke 

različnih podjetij, raziskovalnih ustanov, vojske, različnih 

revolucionarnih organizacij, takšnih in drugačnih sekt,  

kriminalnih zdruţb, skratka vseh, ki iz takšnega ali 

drugačnega razloga ne ţelijo biti javno dostopni oziroma 

morajo biti na Internetu anonimni. Dostop do globokega 

spleta je mogoč prek spletnega brskalnika s podporo za Tor. 

Spletne strani globokega spleta imajo psevdo domene s 

končnico onion.  

Globokega Interneta ne moremo nadzorovati, ker ga ne 

poznamo. Današnji iskalniki poznajo okoli 0,03% vseh 
spletnih strani. Kolikšen odstotek spleta poznajo vladne in 

privatne »varnostne« sluţbe, lahko samo ugibamo. 

 

 
 

Slika 4: Simbolični prikaz razseţnosti globokega spleta 

 

Z gotovostjo pa lahko trdimo, da še zdaleč ne vsega. Globoki 

Internet tako ostaja neraziskano območje, v katerem se je 

mogoče skriti. Z vse večjo teţnjo po nadzoru in 

poblagovljenju Interneta bo samo pridobival na svojem 

pomenu za vse tiste, ki bodo ţeleli na spletu ohraniti svojo 

samostojnost in neodvisnost. Postajal bo prizorišče 

legitimnega upora proti vsem, ki si prilaščajo Internet, to 

javno dobrino. 

Iz sveta globokega spleta prihaja tudi digitalna virtualna 
valuta Bitcoin, utemeljena na P2P tehnologiji, ki ji omogoča 

obstoj in delovanje brez centralne banke. Potrjevanje 

denarnih transakcij in izdajanje denarja je demokratično 

razpršeno po celotnem omreţju. Valuto Bitcoin je mogoče 

uporabljati z istoimenskim odprtokodnim programom. Bicoin 

se  ne uporablja samo v globokem spletu, z njim je mogoče 

plačevati tudi na posameznih spletnih straneh svetovnega 

spleta. Bitcoin je valuta prihodnosti, saj za razliko od 

tradicionalnih valut nima centralne emisijske banke, zato 

nihče ne more izkoriščati monopola posesti nad njim. Spopad 

s tradicionalnimi valutami bo zato neizbeţen, je le vprašanje 

časa, kdaj bo do njega prišlo. Prav tako pa je vprašanje, ali je 
idejo decentralizirane valute in s tem Bitcoin še mogoče 

preprečiti. Dolgoročno zanesljivo ne. 

V. SKLEPNA MISEL 

Skrajni čas je, da vsak pri sebi razmisli, kaj je njegovo 

poslanstvo in kaj mu narekuje vest. Mi smo tisti, ki imamo v 

rokah tehnologijo in brez nas poblagovljenje in nadzor nad 

Internetom ni mogoč, pa naj si »prodajalci megle« to še tako 

močno ţelijo. Ne postanimo del infokracije. Internet lahko 

obstaja samo kot javna dobrina. 
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