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5. ZAKLJUČEK 

 

Povzamemo lahko naslednje ugotovitve po štirih poglavjih. 

 

I. Kompleksnost odnosov med statističnimi merami pri proučevanju digitalnega razkoraka 

 

Za celovit vpogled v dinamiko digitalnega razkoraka je potrebna aplikacija več statističnih mer, 

tj. absolutnih in relativnih razlik ter S-časovne-distance. Pri proučevanju odnosov med vrednostmi 

treh statističnih mer smo ločevali med: 

• Shematsko in teoretično mogočimi odnosi med tremi merami (kjer je možnih 27 osnovnih 

kombinacij med smerjo spremembe treh statističnih mer); 

• Realnimi oz. logično dopustnimi odnosi med tremi merami, kjer – glede na naravo 

difuzijske funkcije za IKT – upoštevamo le naraščajoče trend modele (tudi med realnimi 

modeli odnosov je možnih vseh 27 kombinacij); 

• Najbolj pogostimi modeli odnosov med tremi merami. 

 

Pri opazovanju funkcij za difuzijo IKT pa je potrebno ločevati med:  

• Štirimi trend modeli (to so: linearno naraščanje, naraščajoče naraščanje, padajoče 

naraščanje ter primer, kjer trend ne obstaja); 

• Različnimi stopnjami rasti (intenziteta posvajanja tehnologije je sicer v določeni meri že 

upoštevana v tipologiji trend modelov, vendar pa tudi manjša odstopanja v stopnji rasti 

znotraj istega trend modela vplivajo na različna razmerja med merami); 

• Začetni čas posvajanja IKT dveh primerjanih skupin v pogledu difuzije z ali brez zamika. 

 

Odnosi med tremi distancami oz. statističnimi merami se spreminjajo v skladu s kombinacijami 

različnih trend modelov, stopnjami rasti in časovno točko opazovanja digitalnega razkoraka.  Vse 

to je posledica začetnega zamika in porazdelitvenih funkcij, ki so nujna osnova, da bi razumeli 

gibanje razkoraka. V prvi vrsti bi se tem izognili napačnim interpretacijam, ki izhajajo iz 

opazovanja zgolj ene faze v razvoju digitalnega razkoraka, kjer se distance lahko gibljejo v zelo 

specifični obliki. 
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Tri omenjene distance (časovna, relativna, absolutna) so zato nadvse pomembne predvsem za 

identifikacijo porazdelitvene funkcije in začetnega zamika, ne pa za samo identifikacijo 

digitalnega razkoraka.. 

 

V tem okviru je smiselno ponoviti paralelo, da je analiza z zgolj absolutnimi, relativnimi, 

časovnimi distancami podobna risanju zapletenih tirnic, po katerih se z vidika zemeljskega 

opazovalca gibljejo zvezde in planeti ob predpostavki geocentričnega sistema. Pravo 

razumevanje pa dobimo le, če v središče postavimo sonce. Podobno lahko pravo razumevanje 

digitalnega razkoraka dobimo le, če v središče postavimo porazdelitev (difuzijo) ter začetni 

zamik in ne manifestacijo gibanja treh distanc. Slednje so namreč le posledica zapletenih 

razmerij, ki izhajajo iz začetnega zamika in difuzijskih krivulj. 

 

 

II.  Aplikacija meritev digitalnega razkoraka za segmente v Sloveniji 

 

V nadaljevanju smo opravili izčrpno analizo digitalnih razkorakov vseh razpoložljivih virov v 

Sloveniji. Vključili smo vse ustrezne ankete RIS in SJM, tudi za desetletja nazaj, analizirali vse 

smiselne socio-demografske segmente in obravnavali vse relevantne tehnologije. 

 

1) Za prevzemanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij kot so glasbeni stolp, videokamera, 

videorekorder, ki smo jih opazovali glede na dostopnost v posameznikovem gospodinjstvu, je za 

obdobje od začetka prejšnjega desetletja do sredine tega desetletja značilno, da so omenjene 

tehnologije hitreje prevzemali moški, osebe mlajše od 50 let in osebe z višjo izobrazbo (srednja 

šola ali več). Hkrati je za difuzijo omenjenih tehnologij, in kot interneta ter osebnega računalnika, 

značilno, da se časovni zaostanek skupin, ki so tehnologije prevzeli počasneje (ženske, osebe 

starejše od 50 let in osebe z nižjo izobrazbo), za skupnim povprečjem ni zmanjševal, ampak se je 

vseskozi povečeval. Izjema so le skupine oseb, ki živijo v vaških krajevnih skupnostih oziroma 

krajih z manj kot 4000 prebivalci, kjer se je časovni zaostanek za skupnim povprečjem pri 

dostopnosti in uporabi interneta ter osebnega računalnika v obdobju zadnjih 5 let zmanjšal do te 

mere, da se je skoraj izničil. Trend razvoja velikosti in smeri časovnih razlik glede posesti 

mobilnega telefona je glede na spol, starost in izobrazbo oseb zelo podoben. Po začetnem 

obdobju naraščanja časovne razlike med skupino »hitrih« prevzemnikov mobilne tehnologije (to 
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so večinoma moški, osebe mlajše od 30 let in višje izobraženi posamezniki) ter skupino 

»zapoznelih« prevzemnikov (sem spadajo večinoma ženske, osebe starejše od 30 let in nižje 

izobraženi posamezniki) so se slednje po začetku leta 2003 glede na vse tri socio-demografskih 

spremenljivke začele zelo strmo zmanjševati. Za dve starejši, vendar zelo razširjeni tehnologiji, 

kot sta televizija in stacionarni (običajni) telefon se je v obdobju od leta 1973 do 2003 delež oseb, 

ki imajo v gospodinjstvu do njiju dostop, z nizko stopnjo rasti približeval 100 %, kjer je prešel v 

območje t.i. saturacije. Zaradi analitičnih omejitev metode časovne distance so se v takšni 

situaciji podatki o časovnih razlikah za delež oseb, ki imajo v gospodinjstvu televizijo ali telefon, 

po socio-demografskih kategorijah izkazali za preveč variabilne, da bi na njihovi osnovi lahko 

prišli do veljavnih vsebinskih zaključkov. 

 

2) Na podlagi proučevanja najpogostejših modelov odnosov med tremi statističnimi merami 

lahko zaključimo, da porazdelitvene funkcije pogosto odstopajo od pričakovane Rogersove 

logistične S-krivulje z normalno porazdelitvijo, kar vpliva na kompleksnost odnosov med 

statističnimi merami. Posledično se izkaže, da je sosledje modelov odnosov izredno kompleksno, 

saj do sprememb v odnosih med merami pri opazovanju posvajanja IKT med dvema skupinama v 

največ primerih pride kar petkrat. Izmed treh statističnih mer so na variabilnost intenzitete 

posvajanja in začetne časovne točke posvajanja še najbolj občutljiva razmerja, najbolj stabilna 

mera pa je S-časovna-distanca.  
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III.  Percepcija ovir digitalnega razkoraka 

 

1) Percepcija ovir za uporabo interneta med neuporabniki interneta: 

• Težišče ovir se je v letih 2004 in 2005 preselilo na vidike znanja in predsodkov. 

Respondenti namreč kot največje ovire za neuporabo interneta izpostavljajo slabo znanje 

angleščine, predstavo, da interneta ne bi znali uporabljati, v segmetnu starejših pa je 

nadvse izrazito tudi mnenje, da so za to prestari. Posebej preseneča izredno visoka 

percepcija neznanja angleščine kot ovire za uporabo interneta pri vseh starostnih 

skupinah. 

• Šele na drugem mestu se gostijo razlogi, ki so vezani na stroške tekoče uporabe oziroma 

stroške nakupa opreme. 

• Na zadnjem mestu se kot ovire nahaja večina razlogov, ki so vezani na pomanjkanje 

aktualnih vsebin, pomanjkanje časa ter pomanjkanje zanimanja. 

 

2) Med uporabniki interneta pa je vrstni red ovir nekoliko drugačen: največja ovira za večjo 

uporabo interneta je pomanjkanje časa in odsotnost potrebe, šele nato sledijo stroški, na zadnjem 

mestu pa so dejavniki, ki so vezani na predsodke in neznanje. 

 

3) V pregledu primerjav 2001-2004/5 je treba kot prvo izpostaviti povečanje deleža uporabnikov 

interneta od okoli 30% na okli 50%, kar pomeni, da je segment neuporabnikov s tem postal 

bistven bolj specifičen in profiliran. V njem namreč zdaj še bolj prevladujejo starejši, 

neizobraženi, ipd. Stališča do ovir so se v štirih letih torej spremenila zaradi dveh faktorjev.  

• Spremenile so se okoliščine - to velja predvsem za cene internetnih storitev in stroške 

opreme, spremenila se je tudi celotna paleta internetnih vsebin. Vse to seveda vpliva tudi 

na percepcijo ovir za uporabo. 

• Spremenila in zožila se je socio-demografska struktura segmenta, ki ga predstavlja 

neuporabnik interneta. 

 

Glavne spremembe 2001-2004 bi lahko strnili v naslednje ugotovitve: 
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• V tem času se je kot ovira za uporabo interneta najbolj povečal predsodek o neznanju za 

uprabo interneta. Dodamo lahko, da se med mlajšimi izrazito pridružuje tudi ne-

zanimanje za uporabo in pomanjkanje časa. 

• Stroški so se kot ovira s prvega mesta v letu 2001 preselili na drugo mesto v letu 2004. Na 

prvem mestu so, kot rečeno, neznanje in predsodki. 

• Nezanimanje za uporabo interneta se je kot ovira v splošnem nekoliko zmanjšalo. 

• V pogledu ovir za uporabo interneta v smislu digitalnega razkoraka med izobraženimi (SŠ 

in več) in neizobraženimi (manj kot SŠ) se jasno kaže, da se razkorak v percepciji ovir v 

treh letih hitro manjša. Med izobraženimi neuporabniki je namreč opaziti porast ocen za 

skoraj vse ovire, med manj izobraženimi pa so ocene za skoraj vse ovire upadle in se s 

tem približale izobraženim, čeprav so med manj izobraženimi še vedno nekoliko večje. 

Navedeno lahko delno pojasnimo z zoženim in specifičnim segmentom izobraženih 

neuporabnikov interneta (starejši) ter na drugi strani z razmeroma širokim segmentom 

manj izobraženih neuporabnikov, ki vključuje tudi mlajše generacije. Podobno zakonitost 

opazimo tudi v pogledu percepcije ovir med moškimi in ženskami, čeprav v bistveno 

manjšem obsegu. 

 

 

IV Slovenija v mednarodnih primerjavah 

 

1) Osebni računalnik: Trend za Slovenijo v pogledu števila osebnih računalnikov na prebivalstvo 

ne kaže pozitivnega trenda, temveč jasen trend zaostajanja. V primerjavi s koncem 90-tih let, ko 

je bila Slovenija na povprečju EU15, se je zaostanek ustalil na okoli 80% od vrednosti EU15 in 

na dobrem letu časovnega zaostanka. 

 

2) Uporabniki interneta: V pogledu uporabnikov interneta so podatki do leta 2004 nekoliko 

nejasni zaradi metodoloških težav ter so zato močno oscilirajoči in za Slovenijo ne kažejo 

zaostajanja. Dodati pa velja, da je nekoliko drugače z vidika uradnih podatkov v raziskavah 

Eurostat 2004, ki kažejo na znatno zaostajanje, kar je razvidno iz spodnje tabele (Tedenski 

uporabniki interneta). 



 5.6 

Tedenski uporabniki interneta v % - glede na celotno populacijo (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, 
pomlad 2004).  

Država 
Redni 

uporabniki 
interneta 

 EU-25 38 
 Avstrija 46 
 Belgija   
 Bolgarija 13 
 Ciper 28 
 Češka 25 
 Danska 70 
 Estonija 45 
 Finska 63 
 Grčija 17 
 Irska 27 
 Islandija 77 
 Italija 26 
 Latvija 27 
 Litva 26 
 Luksemburg 59 
 Madžarska 21 
 Nemčija 50 
 Norveška 68 
 Poljska 22 
 Portugalska 25 
 Romunija 10 
 Slovaška 40 
 Slovenija 33 
 Španija 31 
 Švedska 75 
 Turčija 11 
 V. Britanija 49 

 

 
 
3) Gostiteljski računalniki (internetni hosts): V pogledu internet hostov  lahko zgolj potrdimo 

siceršnji  trend nadaljnjega zaostajanja za EU-15. Razlog je delno tehnološki (npr. relativno 

veliko dial-up dostopov ter posebej stroga zaščita lokalnih omrežij), delno pa to kljub vsemu 

govori tudi o zelo specifičnem zaostanku Slovenije. 

 
 


