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STATISTIKA INFORMACIJSKE DRUŽBE 
 

Pregled in metodološki problemi 
 

Anja Pajtler 
 
 
Klju�ne besede – indikatorji informacijske družbe (poudarek je predvsem na kazalcih 
interneta in ICT tehnologije), metedološki problemi, kvaliteta, statistika, primerjalna analiza  
 
 
1. UVOD 
 
 
Korenite spremembe v svetovnem gospodarstvu in družbi, ki smo jim pri�a zadnja leta, je v 
dolo�enem sigmentu mogo�e primerjati samo s spremembami v �asu industrijske revolucije 
(razlika pa je v hitrosti sprememb). Tehnološki napredek s pove�evanjem znanja je skupaj z 
uveljavljanjem kriterijev globalnega trga eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki 
oblikujejo sodobno družbo. Posledica takega razvoja je nastajanje nove družbene oblike, 
informacijske družbe. Kot prejšnje tako tudi informacijska družba nima alternative, kar 
pomeni, da je trenutno edina možnost in pot napredka, ki prinaša s seboj prednosti in slabosti, 
zato je bistvenega pomena, kako bomo izrabili prednosti in zmanjšali slabosti, ki jih prinaša. 
 
Slovenija sodi med razvite države in želi v naslednjih letih svoj položaj še izboljšati. Z 
izvajanjem zahtevnih projektov se pripravlja na vstop v Evropsko unijo. Ena izmed 
poglavitnih nalog je prizadevanje za �im hitrejši uspeh na podro�ju izvajanja ciljev in strategij 
– za podro�je informacijske družbe -, ki jih priporo�a Evropska unija oziroma sledenje 
Akcijskemu na�rtu eEurope+. Tako je poglavitna naloga ustreznih ustanov (predvsem 
statisti�nega urada) �im tesnejše sodelovanje z ustanovami iz držav �lanic EU, s ciljem, da bi 
razvili skupno metodologijo in pristop pri zbiranju in predstavitvi ustreznih indikatorjev in 
tako omogo�ili primerljivost rezultatov. 
 
Na podro�ju merjenja razvitosti informacijske družbe je še ogromno nedore�enega, predvsem 
pa ogromno nejasnosti in metodoloških problemov. To je tudi poglavitni vzrok, da sem se 
odlo�ila, da napišem seminar na temo »Statistika informacijske družbe«. Podro�je namre� 
dopuš�a ogromno maneverskega prostora za raziskovanje in je pravi navdih za »radovedne 
duše«. Nevarnost pa obstaja, da se med vsemi temi »luknjami« enostavno izgubiš.  
 
Sama bom najprej poskušala odgovoriti na vprašanje, kaj se je v Sloveniji na podro�ju 
merjenja indikatorjev že zgodilo. Osnovni cilj seminarja je namre� pregled nad stanjem 
raziskav s tega podro�ja (kaj smo že naredili, plani za prihodnost) ter ocena kvalitete 
narejenih raziskav. Na tem mestu prosim bralca, da vzame v obzir, da je seminar omejen 
glede obsega in �asa (potrebnega za izdelavo seminarja) in zato ne obsega vseh smernic, ki 
jih dolo�a Eurostatovo Standardno poro�ilo o kakovosti (»How to make quality report«). 
Seminar se osredoto�a predvsem na metodološke probleme merjenja indikatorjev 
informacijske družbe in na primerljivost rezultatov. Kot konkreten primer je analizirana 
raziskava med šolskimi zavodi, ki jo izvaja Fakulteta za družbene vede, Center za 
metodologijo in informatiko, in sicer v okviru projekta Raba interneta v Sloveniji (RIS).  
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2. INDIKATORJI INFORMACIJSKE DRUŽBE 
 
2.1 UVOD 
 
Septembra 2001 so na Ministrstvu za informacijsko družbo pri�eli z ocenjevanjem in 
spremljanjem indikatorjev, s katerimi merijo razvitost informacijske družbe v Sloveniji, ter 
izvajanjem primerjav z državami �lanicami EU in pridruženimi �lanicami. Na podlagi teh 
ocen opredeljujejo aktivnosti za izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji.  
 
Za ocenjevanje so si izbrali 31 indikatorjev razvitosti informacijske družbe, ki jih povzemajo 
po Akcijskem na�rtu eEurope+1. Ocene pridobivajo iz razli�nih virov (lastni, zunanji 
izvajalci, samostojne študije in analize), za vsak indikator pa so na voljo naslednji podatki: vir 
podatkov, obdobje ocenjevanja, metodologija, ocene, primerljive z državami �lanicami EU 
in/ali drugimi pridruženimi �lanicami ter primerljive metodologije �lanic EU. Na tem mestu 
velja omeniti Eurostatove napore za primerljive indikatorje informacijske družbe v publikaciji 
Information Society Statistics – (Serija Statistic in Focus, Theme 4, 2001/37). Rezultati za 
nekatere indikatorje so na voljo v grafi�ni in opisni obliki na doma�i spletni strani Ministrstva 
za informacijsko družbo2. 
   
Sistem ocenjevanja je zasnovan tako, da je ocene indikatorjev, izmerjenih v Sloveniji, možno 
primerjati z ocenami indikatorjev drugih pridruženih �lanic in držav �lanic EU. Ocene ve�ine 
indikatorjev, izmerjenih v Sloveniji, so podane enkrat letno, nekatere izmed njih pa bomo 
merili tudi ve�krat letno.  
 
 
2.2 OZADJE 
 
Na Evropskem svetu, ki je potekal v Lizboni, 23. in 24. marca 2000, so si voditelji vlad držav 
�lanic petnajsterice, zastavili visok cilj, v skladu s katerim naj bi Evropa v naslednjem 
desetletju postala najbolj konkuren�no in dinami�no, na znanju temelje�e gospodarstvo na 
svetu. Na podlagi zastavljenega cilja je bil od 19. do 20. junija 2000 na konferenci v Feiri 
sprejet Akcijski na�rt eEurope3. 
 
Kot odgovor na zastavljen cilj držav �lanic EU, so države kandidatke na Evropski ministrski 
konferenci v Varšavi, 11. in 12. maja 2000 sprejele vse klju�ne cilje Akcijskega na�rta 
eEurope ter pripravile Akcijski na�rt eEurope+. Cilji Akcijskega na�rta eEurope+ so 
primerljivi s ciljem eEurope, le da so prilagojeni ekonomskim in socialnim razmeram držav 
kandidatk. Ministrstvo za informacijsko družbo pripravlja slovensko razli�ico z imenom 
Akcijski na�rt eSlovenija. Ta povzema vse klju�ne cilje in usmeritve Akcijskega na�rta 
eEurope+ ter jih prilagaja slovenskim razmeram. 
 
Eden klju�nih ciljev eEurope, eEurope+ in posledi�no tudi eSlovenija, je spremljanje in 
primerjanje indikatorjev razvoja informacijske družbe. Države kandidatke so se dogovorile, 
da bodo uporabljale enake indikatorje, kot jih je sprejela petnajsterica. Hkrati pa dopuš�ajo, 
da se lahko razvijejo dodatni primerjalni kriteriji in indikatorji, ki so pomembni za merjenje 
informacijske družbe v državah kandidatkah.  

                                                 
1 http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/K05DD66CB04F9100FC1256C0C006F86B7/$file/eEuropePlus_final.pdf 
2 http://mid.gov.si/mid/mid.nsf - temeljni indikatorji eEurope+ 
3 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf 
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Prvo poro�ilo o napredku o stanju informacijske družbe v državah kandidatkah za vstop v EU 
(Progress Report4) je bilo predstavljeno na ministrski konferenci 3. in 4. junija 2002 v 
Ljubljani. Naslednje poro�ilo, kon�no, pa bo predvidoma predstavljeno konec leta 2003.  
 
Naslednji korak spremljanja indikatorjev informacijske družbe bo vklju�itev Slovenije v 
sistem spremljanja skupaj z državami �lanicami EU v skladu z akcijskim na�rtom eEurope 
20055.  
 
 
2.3 METODOLOGIJA 
 
Pri ocenjevanju indikatorjev je pomemben nabor verodostojnih podatkov in njihova obdelava 
v informacije, pomembne za prikaz stanja informacijske družbe v Sloveniji. Eno izmed 
metodoloških orodij za podporo odlo�anju so INDIKATORSKI SISTEMI. Mnogo držav in 
mednarodnih organizacij posve�a, zlasti v zadnjem �asu, veliko pozornost razvijanju 
indikatorskih sistemov in njihovi uporabi za diskusijo razvojnih vprašanj in ukrepov politike 
ter za spremljanje njihovega uresni�evanja.  
 
Tudi v Sloveniji je Indikatorski sistem uporabljen kot pomemben pripomo�ek pri razpravi o 
razvojnih vprašanjih, doseganju družbenega konsenza, ter za oblikovanje strategije razvoja in 
razvojnega partnerstva. Pri �em je bistvenega pomena, da se indikatorji merijo, analizirajo in 
ocenjujejo redno. Uvajanje indikatorskega sistema izhaja iz štirih temeljnih ciljev: 
 
1. uskladitev sistema ocenjevanja s prakso držav �lanic EU;  
2. predstavitev Slovenije tujim partnerjem in javnosti; 
3. izboljšanje odlo�anja za u�inkovitejše doseganje družbenih ciljev;  
4. ve�ja transparentnost in demokratizacija odlo�anja. 
 
Proces zbiranja, analize in sinteze informacij je zahteven in dolgoro�en proces. Spremljanje 
indikatorjev informacijske družbe vsebuje tri faze. Te so: 
 
1. metodologija postavljanja indikatorskega sistema;  
2. metodologija zbiranja podatkov in izvedbe te faze;  
3. metodologija analize in predstavitev rezultatov indikatorskega sistema.  
 
 

                                                 
4 http://emcis.gov.si/mid/emcis.nsf/V/K89BFB6D139731A05C1256BCA00444679/$file/Progress_report.pdf 
5 http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/K5D751D905C0B1326C1256C13003F2144/$file/eEurope2005.pdf 
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2.4 INDIKATORJI INFORMACIJSKE DRUŽBE V SLOVENIJI 
 
Navajam indikatorje informacijske družbe, ki se v Sloveniji najpogosteje merijo: 
 
• število osebnih ra�unalnikov na 100 prebivalcev; 
• uporabniki interneta na 100 prebivalcev; 
• število spletnih gostiteljev na 100 prebivalcev; 
• število naro�nikov mobilne telefonije na 100 prebivalcev; 
• odstotek aktivnih uporabnikov interneta v celotni populaciji; 
• odstotek aktivnih uporabnikov interneta v populaciji nad 15 let; 
• gospodinjstva z dostopom do interneta; 
• stroški dostopa (do interneta); 
• hitrost dostopa; 
• uporaba (oz. število) varnih strežnikov6; 
• število hostov na 100 000 prebivalcev; 
• odstotek prebivalstva, ki doživlja varnostne probleme7; 
• pc-ji v šolskih zavodih (razmerje pc-jev na 100 u�encev); 
• število pc-jev v šolskih zavodih, priklju�enih na internet; 
• število pc-jev v šolskih zavodih s hitro internetno povezavo; 
• ra�unalniška pismenost med u�itelji; 
• odstotek delovne sile z informacijsko pismenostjo; 
• izobraževanje ICT8 na tretjem nivoju9; 
• odstotek teledelavcev; 
• število javno dostopnih to�k10 (dostop do interneta na javnih mestih); 
• odstotek javnih spletnih strani (pogostost obiskanosti javnih spletnih strani, poznavanje 

javnih spletnih strani); 
• odstotek podjetij, ki kupujejo ali prodajajo on-line (e-nakupovanje); 
• odstotek javnih storitev on-line; 
• ICT ter zdravstveni in farmacevtski delavci; 
• najbolj obiskane strani (slovenske, tuje spletne strani); 
• javna cestna omrežja … 
• zanimanje za storitve informacijske družbe (upravljanje osebnega ban�nega ra�una, ogled 

muzejev preko ra�unalnika, na�rtovanje izletov, izobraževanje in iskanje zaposlitve, 
opravljanje upravnih in uradnih storitev …) … 

 
 
Za podroben pregled indikatorjev informacijske družbe si oglejte naslednje vire: 
 
- List of eEurope benchmarking indicators 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/benchmarking/indicator_list.pdf; 
 

- pregled osnovnih indikatorjev informacijskih tehnologij v Sloveniji 
http://www.ris.org/si/iskaniindex.html. 

                                                 
6 Varni strežniki so ozna�eni s kratico SSL (angl. Secure Socket Layer), ki je protokol za kodirane prenose preko 
TCP/IP mrež. Omogo�a vzpostavitev varne povezave od to�ke (oz. ra�unalnika) A do to�ke (oz. ra�unalnika) B. 
7 Spam, virus, zloraba kreditne kartice 
8 ICT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) 
9 univerzitetno izobraževanje 
10 e-to�ke (npr. knjižnice, šole, Cybercaffeji …) 
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2.5 RAZISKAVE INFORMACIJSKE DRUŽBE 
 
Ministrstvo za informacijsko družbo je v skladu z akcijskim na�rtom eSlovenija naro�ilo 
izvedbe treh raziskav o stanju informacijske družbe v Sloveniji in primerjavo s stanjem v 
drugih državah. Prve tri raziskave je izvedla Fakulteta za družbene vede - Center za 
metodologijo in informatiko (projekt RIS11), primerjalno analizo pa dr. Pavle Sicherl. 
 
1. Digitalni razkorak v Sloveniji12 
 
V raziskavi se preu�uje razlike med posamezniki in gospodinjstvi glede dostopnosti in 
uporabe interneta oziroma osebnega ra�unalnika. Navedeno se pogosto ozna�uje tudi kot 
digitalni razkorak.  
 
Gre za pregledno raziskavo, ki podaja pregled stanja, osnovne mednarodne primerjave in 
opredeljuje metodološke probleme, predvsem problem definicije digitalnega razkoraka ter 
interakcije socio-demografskih spremenljivk, ki lahko spremenijo siceršnje zaklju�ke, ki 
obi�ajno temeljijo zgolj na bivariatnih povezavah. Problem je namre� v tem, da se digitalni 
razkorak obi�ajno (ve�inoma v ZDA) ra�una na osnovi enostavnih razlik v penetraciji v 
razli�nih socio-demografskih skupinah (omejujejo se zgolj na bivariatne analize absolutnih 
razlik deležev), kar pa je metodološko velika poenostavitev. Lo�iti je namre� potrebno 
absolutne razlike (razlika med skupinama A in B s 5 % in 10 % penetracijo), relativne razlike 
(razkorak se primerja s stanjem) in �asovne razlike (�as v katerem bo zaostajajo�a skupina A 
dosegla stanje, ki ga ima primerljiva skupina B danes).  
 
Navedla bom le nekaj najpomembnejših ugotovitev raziskave, ki se ti�ejo šolskih zavodov: 
 
- izobraževalne ustanove so razmeroma slabo opremljene z ra�unalniki, predvsem pa je 

raba interneta premalo integrirana v izobraževalni proces, zato šolajo�e generacije 
boljšega dostopa v šolah pravzaprav niti ne pogrešajo; 

- 91 % študentov ima možnost dostopa do interneta prek šolskih ra�unalnikov, 
srednješolcev 62 %, osnovnošolcev (nad 10 let) pa 39 %; 

- dejansko uporablja šolske ra�unalnike z dostopom do interneta med vsemi šolajo�imi dve 
tretjini študentov, �etrtina srednješolcev in slaba desetina osnovnošolcev; 

- študentje se najve� pritožujejo nad preveliko zasedenostjo ra�unalnikov (tretjina), 
srednješolci pa nad omejitvijo �asa in vsebin (skoraj polovica); 

- glede števila ra�unalnikov so najbolj nezadovoljni študentje. 
 
 
2. Primerjava uporabe informacijske tehnologije v Sloveniji in EU13  
 
Poro�ilo je sestavljeno iz petih delov. Prvi del poro�ila podaja primerjavo med uporabo 
informacijskih tehnologij v Sloveniji in Evropski uniji (poudarek na metodoloških problemih 
tovrstnih primerjav). V drugem delu je podana primerjava osebne uporabe nekaterih 
informacijskih-telekomunikacijskih tehnologij v gospodinjstvih (1998-2001), predvsem 
mobilnih telefonov, osebnih ra�unalnikov in interneta. Ponovno je predstavljena problematika 

                                                 
11 http://www.ris.org/ 
12 http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KC1E5A195C4B7FF4BC1256C0C0070BB5A/$file/ 
Digitalni_razkorak_oktober2001.pdf (Vasja Vehovar in Katja Vuk�evi�, oktober 2001) 
13 http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KBAC39575F83FA69CC1256C0C0070C734/$file/ 
Indikatorji_Si_EU_oktober2001.pdf (Vasja Vehovar in Metka Kuhar, oktober 2001) 
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primerljivosti razli�nih virov. Tretji del se ukvarja z zanimanjem za storitve informacijske 
družbe v Sloveniji in EU (primerjava temelji na raziskavah raziskav Eurobarometer iz let 
1998 in 2000 ter RIS 1999 in RIS 2001). V �etrtem delu je podan sistemati�en pregled širjenja 
ITC v slovenskih gospodinjstvih na osnovi anket SJM (Slovensko javno mnenje). V posebni 
prilogi pa so zbrani najpomembnejši indikatorji informacijske družbe v Sloveniji, ne glede na 
to, ali so predvideni v pregledih Evropske unije ali ne.  
 
Ta raziskava je posebej pomembna, ker se ogromno ukvarja s metodološkimi problemi 
primerjav razli�nih podatkov, indikatorjev … Metodološki problem merjenja informacijske 
družbe obravnavam posebej v poglavju 3 .  
 
Problema šolskih zavodov se raziskava ne dotika. 
 
 
3. Delo na daljavo14 
 
Izraz »teledelo« obi�ajno ozna�uje delo, ki poteka izven (oziroma neodvisno) od siceršnje 
(fiksne) lokacije, pri �emer se uporablja informacijska in telekomunikacijska tehnologija. 
Problem pri raziskovanju teledela je predvsem neskladnost definicij in nejasna razmejenost 
pojmov, kot npr. delo na domu (angl. work at home), teledelo (angl. telework), oddaljeno delo 
(angl. remote work), e-delo (angl. e-work) …  
 
Pri�ujo�a raziskava se problema loteva empiri�no. Ukvarja se z merjenjem zgoraj navedenih 
konceptov ter z izdelavo odgovarjajo�ih ocen za Slovenijo v letu 2001. Prav tako podaja 
primerjavo definicij po: 
 
- Eurostatovih operacionalnih definicijah; 
- definicijah Evropske komisije (definicije EcaTT); 
- definicijah raziskave Eurobarometra; 
- definicijah organizacije AMA (American Management Asociation); 
- RIS-ovih definicijah;  
- Japonskih definicijah; 
- Danskih definicijah. 
 
 
4. Primerjalna analiza15 
 
V letu 2002 je dr. Pavle Sicherl za MID izvedel primerjalno analizo nekaterih kazalcev 
informacijske družbe v Sloveniji. Poro�ilo analizira štiri indikatorje s podro�ja informacijske 
družbe (uporabo ra�unalnikov, interneta, število internet "hostov" in uporabo prenosnih 
telefonov) ter predstavlja položaj Slovenije v primerjavi s 15 državami EU, 10 državami 
kandidatkami ter z ZDA in Japonsko. V raziskavi so uporabljeni predvsem podatki Eurostata.  
 
 
Raziskave o uporabi interneta vsake tri mesece izvaja tudi Mediana IRM. Merijo 
dostop do interneta ter pogostost in namen uporabe interneta. 

                                                 
14 http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/K16F593B93CC39354C1256C0C0070CC1B/$file/Teledelo_oktober2001.pdf 
(Vasja Vehovar in Matjaž Robinšak, oktober 2001) 
15 http://mid.gov.si/mid/mid.nsf 
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Anketa Slovenskega javnega mnenja – SJM (junij 1998, junij 1999) je prav tako vklju�ila 
nekaj vprašanj s podro�ja penetracije informacijskih tehnologij (število ur tedenske uporabe 
interneta …). V jesenski anketi SJM 2000 so bila vklju�ena tudi vprašanja o internetu: odnos 
do interneta, uporaba in kraj dostopa do interneta ter mobilna telefonija in internet. 
 
 
Število uporabnikov Interneta spremlja tudi Gral ITEO. Zelo pomembna raziskava, ki jo je 
izvedla Gral ITEO je Slovenski internet monitor (SIM)16. Raziskava je bila izvedena z 
ra�unalniško podprtim telefonskim anketiranjem meseca decembra 2000. V vzorec je bil v 
446 gospodinjstvih izbran najpogostejši uporabnik interneta, ki je nato odgovarjal na sklop 
splošnih vprašanj o rabi interneta in e-nakupovanja. 
 
 
Na slovenskih tleh se prav s podro�jem indikatorjev interneta (in tudi nasplošno informacijske 
družbe) ukvarja RIS (projekt Raba interneta v Sloveniji - je akademski in neprofitni projekt 
Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede. Poslanstvo 
projekta RIS-a je:  
 
- raziskovanje družboslovnih sprememb, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim 

povezanih informacijsko/komunikacijskih tehnologij; 
 

- zbiranje, povezovanje in analiza empiri�nih podatkov s podro�ja Interneta (izdelava 
indikatorjev Interneta, izdelava kazalcev informacijske družbe, vzpostavljanje 
longitudinalnih podatkov, zagotavljanje mednarodne primerljivosti); 
 

- raziskovanje metod zbiranja podatkov preko interneta s poudarkom na zbiranju podatkov 
za potrebe anketnega raziskovanja.  

 
Vsi rezultati so javni, glavnina pa je dosegljiva na predstavitvenih straneh projekta. Podatki so 
arhivirani v Arhivu družboslovnih podatkov. Prav tako so javno dostopni vsi prihodki/stroški 
projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. 
Pomembnejši projekti so: anketa podjetij, spletne ankete po WWW, osebe in gospodinjstva, 
anketa zavodov, analiza strani podjetij, analiza uporabnosti strani, Top strani, elektronsko 
poslovanje ... Zaradi obsežnosti informacij (doma�e in tuje raziskave, publikacije, aktualne 
novice, izobraževanje …) bralcu priporo�am ogled RIS-ove doma�e strani. 
 
Nekatere splošne indikatorje informacijske družbe spremlja tudi Statisti�ni urad RS (SURS) 
in so javno dostopni na njihovi spletni strani17 (Statisti�ni letopis RS - komunikacije). Merijo 
naslednje indikatorje: 
 
1. nekateri splošni indikatorji informacijske družbe (izvaja RIS); 
2. opremljenost gospodinjstev z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (izvaja SJM, 

raziskava se izvaja dvakrat do trikrat na leto);  
3. nekateri indikatorji informacijske družbe glede na velikost podjetja (izvaja RIS); 
4. nekateri indikatorji informacijske družbe v osnovnih in srednjih šolah (izvaja RIS): 

 
število osebnih ra�unalnikov na 100 u�encev, 

                                                 
16 http://www.ris.org/si/ris2000/novice/sim_graliteo.htm 
17 (http://www.stat.si/letopis_n.htm) 
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dostop šol do interneta, 
doma�a stran ter 
priklju�ek ISDN; 
 

5. javne to�ke za dostop do interneta (izvaja Ministrstvo za informacijsko družbo); 
6. investicije v nova osnovna sredstva v podjetjih, družbah in organizacijah (podatki se 

zbirajo s statisti�nim raziskovanjem Letno poro�ilo o investicijah v osnovna sredstva, 
izvaja ga SURS); 

7. poštno in telekomunikacijsko omrežje (podatke posreduje Pošta Slovenije in Telekom 
Slovenije); 

8. poštne storitve (podatke posreduje Pošta Slovenije); 
9. promet v fiksni in mobilni telefoniji (podatke posredujejo operaterji in ponudniki storitev 

mobilne telefonije in Telekom Slovenije). 
 
 
TABELA 1: Objava indikatorjev informacijske družbe s strani SURS-a. 
 
 
Objavljanje 
 
Mese�no: Statisti�ne informacije. Transport in komunikacije 

Nekateri pomembnejši podatki o Republiki Sloveniji 
Mese�ni statisti�ni pregled Republike Slovenije  

�etrtletno: CESTAT Statistical Bulletin 
Letno: Rezultati raziskovanj 

Slovenija v številkah 
Statisti�ni letopis Republike Slovenije 

Ob�asno: Posebne publikacije 
 
 
Na tem mestu velja omeniti, da se pojavljajo predlogi, da bi moralo za kvalitetne primerjave 
znotraj posameznih raziskovalnih projektov med izvajanjem dveh merjenj prete�i manj kot 90 
dni (CyberAtlas18). 
 
V nadaljevanju bodo posebej obravnavani indikatorji v šolskih zavodih. 
 
 
2.6 AKADEMSKI VIDIKI 
 
Na slovenskih univerzah se problematika informacijske družbe eksplicitno pou�uje v okviru 
predmeta Sociologija informacijskih procesov na FDV, ter v okviru predmeta Informacijska 
družba na FRI (Fakulteta za ra�unalništvo in informatiko) v Mariboru. Številne tehnološke 
aspekte pa obravnavajo tudi programi na FOV (Fakulteta za organizacijske vede) v Kranju in 
na FRI v Ljubljani.  
 
Širše podro�je informatike se predava poleg na FRI Maribor, FOV, FDV in FRI Ljubljana še 
na: Ekonomski fakulteti, Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in na FE (Fakulteta za 
elektrotehniko) Ljubljana. Skupno torej na sedmih slovenskih fakultetah.  

                                                 
18 (http://wwww.cyberatlas.com) 
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V okviru akademskih institucij poteka vrsta raziskav o informacijski družbi. Omeniti velja:  
 
- Raziskavo o obsegu Internet ekonomije (Univerza v Texasu, ZDA),  
- Projekt 2000 Donne Hoffman (Vanderbuilt Univerza, ZDA),  
- Internet monitor v Italiji (Univerza Bocconi, Italija).  
 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani pa ima že zelo sodoben in u�inkovit na�in študija na daljavo 
(projekt Phare – Uvajanje študija na daljavo). 
 
 
2.7 STROKOVNE PUBLIKACIJE 
 
Nekatere pomembnejše strokovne publikacije, ki zajemajo �lanke s podro�ja informacijske 
družbe: 
  
- Journal of Computer Mediated Communication,  
- The Information Society Journal,  
- Social Science Computer Review,  
- Journal of Electronic Banking and Commerce,  
- International Journal of Electronic Commerce,  
- European Journal of Engineering for Information Society Applications,  
- Internet computing …  
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3. METODOLOŠKI PROBLEMI MERJENJA 
INFORMACIJSKE DRUŽBE 

 
 
3.1 UVOD 
 
 
Ko se ve�ina ljudi ukvarja z informatiziranimi produkcijami blaga in storitev, se lahko govori 
o informacijski družbi, ki je posebna oblika ali poseben status storitvene družbe19. Sodobni 
razvoj trgovanja in poslovanja temelje�ega na sodobni informacijski infrastrukturi je 
presenetil tudi statistike. O novih in potrebnih merjenjih teh pojav se v uradni statistiki veliko 
govori, vendar je razvoj teh dogodkov in pojavov tako hiter (ra�unalniška revolucija), da so 
nekatere definicije takoj nejasne in hitro presežene – posledica so težave s klasifikacijami in 
drugimi potrebnimi elementi za skupne osnove statisti�nega merjenja. Tudi sam pojem 
informacijske družbe še ni dovolj definiran in tudi ne statisti�no merjen. Tako se problem 
informacijske družbe najve�krat prenese na probleme uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in informacijske infrastrukture (predvsem uporabe mobilnih telefonov, 
ra�unalnikov, interneta). 
 
Seveda moramo, ko zastavljamo problem tako široko, ugotoviti, da so dileme merjenja in 
evalviranja informacijske družbe precej starejše kot pojav interneta oz. mobilne telefonije. 
Sam pojem informacijske družbe namre� nikakor ni nov. Izraziteje se je za�el pojavljati že v 
60-tih letih, predvsem na sociološkem podro�ju preu�evanja postindrustrijske družbe in 
družbe znanja: za�etek post-industrijske družbe je v razvijanju storitvene ekonomije, ki 
temelji na odnosu �lovek-�lovek; birokratizacija znanosti; suveren politi�ni red; »skrbna« 
družba; razvoj »intelektualne tehnologije«; temeljni poudarek na strokovnem in tehni�nem 
znanju; kopi�enje in centralizacija teoreti�nega znanja; informacija kot glavno tehnološko 
»orožje«; ljudje se vedno bolj zanimajo za svoje zdravje in izobrazbo, rekreacijo, politiko, 
raziskovanje (Bell, 1978). V sedemdesetih letih in pozneje so sledile tudi prve odmevne 
meritve informacijskih poklicev in – v okviru nacionalnih ra�unov – tudi informacijskega 
sektorja.  
 
V osemdesetih letih so že bila obsežnejša statisti�na spremljanja znanosti in tehnologije (kot 
segment proizvajanja novega znanja) in z hitro rasto�im tehnološkim razvojem so se že 
soo�ili s problematizacijo statisti�nega merjenja fenomenov informacijske družbe, npr. 
merjenje inovacijskih procesov, ekonomski u�inek informacijske tehnologije … V tem 
okviru velja omeniti informacijski paradoks, ko se ogromna vlaganja v informacijsko 
tehnologijo (predvsem v osebne ra�unalnike za administracijo) ne morejo prepri�ljivo 
izkazati v ustrezno pove�ani produktivnosti ter v ve�jem družbenem proizvodu.20    
 
S pojavom interneta pa se je merjenje informacijskih fenomenov še posebej zaostrilo. Mnogi 
pojavi namre� nastajajo dnevno in mnogi tudi hitro izginjajo – opazne (ali celo pomembne) 
spremembe se dogajajo že v treh mesecih. Posledica so neusklajene definicije, 
nerazumevanje in nepoznavanje dolo�enih pojmov in tehnologij, kar vodi v zaostajanje za 
hitro spreminjajo�o realnostjo. Z vidika samega raziskovanja interneta pomeni hiter razvoj 
predvsem dejstvo, da realnost neprestano prehiteva obstoje�o metodologijo raziskovanja. 
 
                                                 
19 (Banovec, 1997) 
20 (http://www.ris.org/sid/docs/net_merjenje.pdf) 
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Uradni statistiki (v svetu in pri nas) temu tempu ne uspeva slediti, zato informacijsko 
tehnologijo (predvsem internet) spremljajo predvsem specializirana komercialna podjetja (ali 
fakultete) s podro�ja ra�unalništva ali medijskega in javnomnenjskega podro�ja. 
 
V nadaljevanju so obravnavani nekateri najpomembnejši metodološki problemi merjenja 
informacijske družbe (poudarek je predvsem na kazalcih interneta in ICT tehnologije). 
 
 
3.2 NERAZUMEVANJE IN NEPOZNAVANJE DOLO�ENIH POJMOV    
 
Zaradi izredno preproste uporabe interneta se uporabnikom ni potrebno širše (podrobneje) 
seznanjati z njegovim ozadjem. Posledica je splošno nerazumevanje osnovnih pojmov, ki 
zadevajo Internet (storitve, sfera, aplikacije – za razumevanje glej tabelo 2) 
  
TABELA 2: Konceptualna struktura interneta 
 
STORITVE SFERA APLIKACIJE 
World Wide Web informacijska Yahoo (iskalniki) 
Elektronska pošta, USENET komunikacijska Mail in news strežniki 
IRC, MUD, Video konference interakcijska IRC strežniki … 
 
 
Tako prihaja v raziskavah (predvsem v javnomnenjskih) do številnih neuporabnih odgovorov 
kot npr.: 
 
- internet je samo World Wide Web; 
- elektronska pošta je storitev, ki ni del interneta; 
- Yahoo je ponudnik dostopa do interneta … 
 
Visoki odstotki nepoznavanja so zna�ilni predvsem pri raziskovanju tehnoloških fenomenov 
(tehni�ne karakteristike ra�unalnika,modema, mobilnega telefona …) – terminološki 
problemi. 
 
Do velikih terminoloških nejasnosti prihaja pri raziskovanju interneta, saj smo eden redkih 
narodov, ki smo za najosnovnejše izraze, povezane z internetom, izredno hitro našli 
»ustrezni« prevod. Tipi�en primer je termin WWW, ki poleg originalnih poimenovanj (World 
Wide Web, WWW ali kar Web) uporabljamo še druge izraze, kot so: splet, mreža, svetovni 
splet, spletne strani, paj�evina ... Prav tako smo za programe (»browser«), ki omogo�ajo 
pregledovanje WWW, dobili vrsto izrazov, kot so pregledovalnik, brskalnik, bralnik, 
brkljalnik ... 
 
Z metodološkega vidika je neugodno spraševati anketiranca o dolo�enem pojavu, �e imamo 
zanj štiri ali ve� izrazov, ter hkrati slediti na�elom dobrega vprašalnika. Problem je namre� v 
tem, da lahko en anketiranec pojem prepozna pod enim imenom (npr. WWW), pod drugim pa 
ne (npr. splet). Nekdo drug pa ravno obratno. Posledi�no je problemati�na primerjava 
podatkov z drugimi podatki iz drugih slovenskih raziskav. 
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3.2.1 Družbena zaželenost 
 
Poleg zgoraj omenjenih težav je problemati�en tudi pojav t.i. »navideznih uporabnikov« - 
uporabniki, ki se v prvih pregledovalnih vprašanjih opredeljujejo za uporabnike interneta, 
kasneje ko so vklju�eni v podrobnejšo analizo, pa se izkaže, da interneta pravzaprav ne 
uporabljajo. Gre za pojav družbene zaželenosti (Vehovar, 199821). Internet je namre� tudi ena 
izmed »modnih muh« in marsikdo – tudi �e je le opazoval »surfanje« svojih bližnjih, se lahko 
hitro uvrsti med uporabnike interneta. 
 
Podoben u�inek je najti tudi ppri oceni »on-line« nakupovanja. Tako lahko npr. 10 % oseb, ki 
so že uporabile internet, pozitivno odgovarja na vprašanje o nakupovanju prek interneta. 
vprašanje o vsebini takega nakupovanja pa razkrije, da jih najmanj tretjina na tak na�in v 
resnici ni nakupovala. 
 
Posledica u�inka družbene zaželenosti je dolo�eno precenjevanje uporabe interneta. 
 
 
3.2.2 Problem definicij 
 
Že osnoven problem pri merjenju informacijske družbe so neusklajene definicije predmeta 
raziskovanja (tipi�en primer je ugotavljanje števila uporabnikov interneta, saj glede tega še 
vedno ni splošno sprejete definicije). Zato je posebej pomembno, da v vsaki raziskavi, ne 
glede na njeno velikost in namen, v poro�ilu in interpretacijah jasno poda kriterij opredelitve 
predmeta raziskovanja, npr. uporabnika interneta. 
 
Kot primer ilustriram prav problem definicije uporabnika interneta. Najbolj pogoste definicije 
temeljijo na: 
 
• številu dostopov (npr. uporabnik – internet je uporabil vsaj trikrat); 
• uporaba v �asovnem obdobju (npr. uporaba v zadnjih treh mesecih); 
• uporaba dolo�enih storitev interneta (npr. elektronske pošte); 
• posedovanje elektronskega naslova; 
• samoopredelitev za uporabnika interneta. 
 
Ko primerjamo rezultate razli�nih raziskav, moramo biti torej pozorni na kriterije, na osnovi 
katerih so definirani posamezni predmeti raziskovanja. 
 
 
3.2.3 Drugi problemi 
 
Zelo problemati�en indikator informacijske družbe je število ra�unalnikov vklju�enih v 
internet. Indikator se soo�a s številnimi problemi – v prvi vrsti so to povsem tehni�ni vidiki 
merjenja (zaš�ite, modemski dostopi, virtualni strežniki ...), po drugi strani pa nastopajo 
specifi�ni vzorci uporabe, npr. dostop prek ra�unalnikov, ki niso vklju�eni v internet (niso 
hosti, nimajo IP številke) ter ra�unalniki, ki omogo�ajo dostop do interneta ve�jemu številu 
uporabnikov. 
 

                                                 
21 (http://www.ris.org/si/zbornik.html) 
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Poleg tehni�nih težav in specifi�nosti uporabe, pa velja upoštevati tudi pravne predpise 
registriranja domen v razli�nih državah. Slednje je namre� okoliš�ina, ki je posebej pere�a za 
Slovenijo: številne domene so zaradi restriktivne zakonodaje na tem podro�ju izven 
nacionalne vrhnje domene si, kot npr. vsa slovenska podjetja in projekti, ki so registrirani v 
okviru vrhnjih domen net, com ali org. S tem so pri preštevanju slovenskih hostov izvzeti vsi 
ra�unalniki, ki se vklju�ujejo pod omenjenimi domenami. 
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4. INDIKATORJI INFORMACIJSKE DRUŽBE V ŠOLSKIH 
ZAVODIH 

 
 
Izzive informacijske družbe mora sprejemati - in jih obenem spodbujati - tudi vzgoja in 
izobraževanje. Te napore podpira predvsem informacijska tehnologija (IT), ki omogo�a nove 
bistveno bolj u�inkovite metode vzgojnoizobraževalnega dela. Z njimi se razvijajo zlasti 
miselni procesi u�encev in u�iteljev, ki tako pri u�enju (in pou�evanju) dosegajo višje 
kognitivne ravni. IT omogo�a tudi povsem nove pristope, naj bo to v zajemanju in urejanju 
informacij, pri ponazarjanju njihovega pomena in relacij, ali pri oblikovanju in preverjanju 
hipotez za reševanje problemov. To spodbuja harmonizacijo interakcij med u�encem in 
u�iteljem, kar viša zmogljivosti posameznika in skupin pri sprejemanju, obvladovanju in 
uporabi znanja. To pa je bistveni pogoj za kakovost dela in življenja šole in tudi celotne 
družbe.  
 
Na tem mestu, si je potrebno zastaviti klju�no vprašanje:  
 

Kakšen je idealni vzorec uporabe ra�unalnika v visokem, srednjem in osnovnem 
šolstvu? 

 
Osnovni napotki za uvajanje ITC tehnologije v šolstvo: 
 
- internetna komunikacija med u�encem in u�iteljem (forum ter elektronska pošta); 
- vsak u�itelj naj bi imel predstavitveno stran 
- predstavitev u�nega programa na internetu 
- vsebina celotnih predavanj na internetu ter povezava na sorodne zanimive doma�e in tuje 

strani; 
- doma�a naloga na internetu; 
- možnost dodajanja pripomb in vprašanj na vsako predavanje (s strani u�enca); 
- povezave do interaktivnih eksperimentov; 
- objava seminarskih nalog na internetu; 
- objava vseh pomembnejših obvestil (npr. datumi izpitov)... 
 
Poglavitni problem za »optimalno« (po zgoraj navedenem vzorcu) uporabo interneta v šolstvo 
je, da zahteva predvsem veliko �asa za vzpostavitev in nato za stalno vzdrževanje, seveda so 
pa so tu še visoki finan�ni vložki in stroški. Še vedno pa velja splošen napotek, da je potrebno 
kombinirati nove tehnologije s klasi�nim �loveškim pou�evanjem. 
 
V Sloveniji že od za�etka sedemdesetih let potekajo aktivna prizadevanja za smiselno 
uvajanje ITC v pedagoški proces. V zadnjih letih igra pri teh procesih pomembno vlogo 
Program ra�unalniškega opismenjevanja, ki te�e pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport. 
Namen programa je ustrezna informatizacija slovenskega šolstva tako na u�no-vzgojni kot 
tudi organizacijski ravni. 
 
Jasno je seveda, da kakršna koli uporaba ra�unalnikov v šolskih zavodih še ne pomeni nove 
kvalitete. Zavedati se je treba, da vsakršna uporaba ITC v šoli ni vedno prava rešitev. Novo 
kvaliteto, ki jo lahko prinaša ITC, je treba sproti odkrivati in jo kriti�no ocenjevati (npr. ena 
od možnosti - na osnovi anketna raziskava med šolskimi zavodi, ki jo izvaja RIS). 
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4.1 PRIMERJAVA SLOVENIJA IN EU 
  
V nadaljevanju so navedene osnovne smernice in podatki EU za podro�je šolskih zavodov. 
Poro�ilo o napredku (Progress Report, Lisbone, 23-24 March 2000) eEurope22 navaja na tem 
podro�ju naslednje osnovne usmeritve: 
 
Konec leta 2001: 
 
- vse šole morajo imeti dostop do Interneta in multimedije; 
- dostop do teh storitev mora biti zagotovljen vsem u�iteljem in u�encem; 
- javni dostop do Interneta  naj bo zagotovljen tudi v informacijsko manj razvitih regijah. 
 
Konec leta 2002: 
 
- u�itelji morajo biti opremljeni in izobraženi za uporabo Interneta in multimedije; 
- u�enci morajo imeti dostop do Interneta in multimedije v razredu; 
- vsi u�enci morajo biti informacijsko (digitalno) pismeni ko zapustijo šolo. 
 
Glede  na zgornje zahteve lahko re�emo, da šolski zavodi v Sloveniji že imajo dostop do 
Interneta, s �imer imajo v ve�ini evropskih držav pravzaprav ve�je probleme23. V Sloveniji so 
težave predvsem pri opremljanju oziroma šolanju u�iteljev, delno tudi pri zagotavljanju      
on-line dostopa v u�ilnicah.  
 
V tabeli je podana primerjava ocen za šole – odstotek šol z dostopom do interneta, število 
u�encev na PC, digitalno pismeni u�itelji – v EU in Sloveniji. 
 
TABELA 3: Šolski zavodi v EU in v Sloveniji. 
  

DRŽAVA 
 

ŠOLE  Z DOSTOPOM 
DO INTERNETA (%) 

ŠTEVILO U�ENCEV 
NA PC 

DIGITALNO 
PISMENI U�ITELJI 

 Osnovne Srednje Osnovne Srednje % 
Belgija 70 95 30 18 - 
Danska 94 100 14 9 50 
Nem�ija 56 81 - - - 
Gr�ija 1 18 - 30 6 
Španija 80 95 38 17 56 
Francija 30 84 25 6 55 
Irska 80 90 18 13 75 
Italija 75 90 35 15 63 
Luksemburg 25 100 18 11 - 
Nizozemska 38 86 16 13 - 
Avstrija 63 100 13 10 54 
Portugalska 42 100 - 65 - 
Finska 90 95 11 7 54 
Švedska 57 99 10 5 - 
Velika Britanija 86 98 16 9 71 

 
Slovenija 82-99 93-100 29 27 <50* 

                                                 
22 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/pdf_files/progress_report_en.pdf 
23 http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/info_soc/esdis/bench_en.pdf 
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Pri interpretaciji tabele velja upoštevati naslednje metodološke omejitve: 
 
Dostop do Interneta imajo prakti�no vsi zavodi, ki so sodelovali v anketi RIS – šolski zavodi 
2000/2001. Ker pa del zavodov ni odgovoril, je mogo�e, da je med njimi delež z dostopom do 
interneta nekoliko nižji 
 
Podatka o sigitalni pismenosti u�iteljev (*) v anketi RIS niso zajeti. Zelo grobo pa lahko iz 
ocene o nizkem zadovoljstvu s poznavanjem interneta med u�itelji – ocena manj kot 3 (kjer je 
3 srednja vrednost na skali 1-5) - sklepamo, da gre za manj  kot polovico u�iteljev z 
zadovoljivo digitalno pismenostjo.  
 
Iz tabele je razvidno, da sodi Slovenija v sam vrh (zraven Danske, Finske in Velike Britanije) 
glede števila šol z dostopom do interneta, prav tako glede števila u�encev na PC. Bolj 
zaskrbljajo�a je digitalna pismenost u�iteljev. 
 
 
4.2 ANKETA ŠOLSKI ZAVODI  2000 
 
Peta anketa šolskih zavodov projekta RIS je potekala decembra 2000. Anketiranje v vseh 
zavodih pa je bilo zaklju�eno v za�etku januarja 2001. 
 
V nadaljevanju bom poskušala anketo vrednotiti po kriterijih Statisti�nega poro�ila o 
kakovosti. Zaradi �asovne omejitve in omejitve obsega seminarja, moje delo ne obsega vseh 
kriterijev.  
 
 
4.2.1 Metodologija 
 
Pri anketi RIS med šolskimi zavodi se, zaradi razmeroma majhnega števila enot ciljne 
populacije, anketira celotno populacijo. Na osnovi podatkov Ministrstva za šolstvo in šport je 
sestavljen osnovni okvir (veliko dela je bilo z odstranjevanjem podružni�nih oddelkov), ki 
vklju�uje vse  šolske zavode (osnovne in srednje šole, dijaške domove, vrtce, glasbene šole in 
posebne zavode). 
 
TABELA 4: Število enot, vklju�enih v raziskavo - po tipu zavoda. 
 
tip ustanove število enot 
VRTEC 119 
OSNOVNA ŠOLA 445 
SREDNJA ŠOLA 155 
DIJAŠKI DOM 40 
GLASBENA ŠOLA 53 
POSEBNI ZAVODI 34 
SKUPAJ 846 
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Zavodi so razdeljeni v tri skupine (povsem slu�ajno) in sicer prva skupina je odgovarjala na 
anketo samo po pošti24, druga skupina je imela možnost odgovarjati po pošti ali pa preko 
Interneta ter tretja skupina, ki je odgovarjala zgolj preko Interneta. Pri tem je  polovica 
zavodov prejela anketo za ravnatelja, polovica pa anketo za osebo zadolženo za ra�unalništvo 
(neodvisno od na�ina anketiranja in povsem slu�ajno). 
 
Anketiranje je potekalo v treh korakih: 
 
1. vrtci, glasbene šole in posebni zavodi so v prvem dopisu po pošti dobili povabilo k 

sodelovanju in anketno polo; 
2. v drugem dopisu jim je bila poslana zahvala (namenjena tistim, ki so že odgovorili) 

oziroma ponovno povabilo k sodelovanju (za tiste, ki še niso odgovorili);  
3. v tretjem dopisu je bil poslan ponovni poziv nerespondentom k odgovarjanju, priložena je 

bila še nadomestna anketna pola. 
 
Izkazalo se je, da je kombinacija anketiranja po Internetu in po pošti pripomogla k nekoliko 
višji stopnji odgovorov kot samo anketiranje po Internetu (najvišja stopnja odgovorov je bila 
dosežena pri anketiranju po pošti), v celoti pa je stopnja odgovorov porasla na 85%, med 
srednjimi šolami celo na  93%. V prihodnje razmišljajo celo o anketi, ki bi jo izvedli samo po 
internetu. 
 
Stopnja neodgovorov25 (zavodi, ki niso odgovarjali) je majhna – 15 % (zaradi neodgovorov 
prihaja do dolo�enega precenjevanja klju�ne populacijske ocene informacijske razvitosti 
šolskih zavodov, vendar je precenjevanje razmeroma majhno). Analiza konkretnih 
spremenljivk je pokazala, da zavodi, ki ne odgovarjajo, tudi manj uporabljajo informacijsko 
tehnologijo (manjkajo�i zavodi so verjetno informacijsko manj razviti). Posebno je to opaziti 
pri vprašanjih o na�inih dostopa do Interneta ter pri vprašanju o najeti liniji (izkazalo se je, da 
tisti, ki ne odgovarjajo najverjetneje sploh nimajo najete linije).  
 
V vprašalniku je ve�ina vprašanj istih kot v vprašalniku iz leta 1996, ko je raziskava potekala 
prvi�. Vprašanja so se v prvih dveh letih nanašala v ve�ji meri na tehnološke vidike uporabe 
Interneta, v letu 1998 se je vprašalnik razširil na vsebinske poglede glede same uporabe 
Interneta v šolah, na težave, ki omejujejo njegovo uporabo, in na vire financiranja. Leta 2000 
so vprašanja še dodatno razširjena. Vprašalnik je izredno pregleden (oblikovno in vsebinsko) 
ter tudi �asovno (za anketiranca) ni preobsežen.  
 
Osnovne ugotovitve: 
 
- Slovenija se v deležu šol z dostopom do Interneta ugodno uvrš�a med razvite države in 

zaostaja le za državami, ki so informacijsko tehnologijo postavile kot najvišjo prioriteto. 
Slabši položaj pa ima v pogledu vklju�evanja ra�unalniških vsebin v predmetnike. V 
zavodih namre� prevladuje administrativno/poslovna uporaba Interneta. Izobraževalni 
proces pa se, razen predmeta ra�unalništvo, zaradi Interneta izraziteje bistveno še ne 
spreminja. 
 

- Uvajanje Interneta in sodobnih tehnologij v izobraževalni proces je mo�no vezano tudi na 
informacijsko opremljenost gospodinjstev. Samo u�enci, ki prihajajo iz gospodinjstev z 
dostopom do Interneta – teh je pa le petina vseh gospodinjstev – postajajo redni 

                                                 
24 Vsi vrtci, glasbene šole in posebni zavodi so bili vklju�eni samo v anketo po pošti. 
25 RIS pri analizah manjkajo�ih vrednosti ni upošteval.  
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uporabniki Interneta. Za celovito osvajanje informacijske pismenosti je zato šolajo�i 
generaciji potrebno zagotoviti dostop do informacijske infrastrukture tako doma kot v šoli. 

 
- Sama širitev Interneta med šolskimi zavodi je zaklju�ena. Pred zavodi so kompleksnejše 

vsebinske spremembe, ki so vezane predvsem na bolj množi�no uporabo informacijske 
tehnologije. To ne pomeni ve� samo administrativnih e-mail komunikacij in izdelavo 
spletne strani, ampak bistveno ve�ja vlaganja v opremljenost,  organizacijske posege, 
pove�ano izobraževanje zaposlenih in predvsem sprememba programov.   

 
-    Kot oviro za intenzivnejšo uporabo Interneta zavodi še naprej izpostavljajo pomanjkanje 

sredstev, �eprav v bistveno manjši meri kot prejšnja leta, zato so preostali razlogi za 
omejen vpliv Interneta bolj prikriti, posebej nepoznavanje vloge, ki jo ima lahko Internet v 
tem procesu. 

 
 
4.2.2 Ocena stroškov 
 
Nelo�ljiv vidik ocene kakovosti je tudi stroškovna analiza oziroma pregled stroškov in 
obremenitev raziskave. Pomembno je, da je raziskava izvedena v okvirih še sprejemljivih 
stroškov. Dragi statisti�ni postopki morajo biti strokovno u�inkoviti in morajo zagotavljati 
rezultate sprejemljive kakovosti.  
 
Ve�je skupine tipi�nih stroškov: 
 
- OSEBNI DOHODKI ZAPOSLENIH (ANKETARJI, RAZISKOVALCI, 

ADMINISTRACIJA, DODATNO POTREBNO OSEBJE); 
- PISARNIŠKI MATERIALA (mape, papir, koverte, pisala, sponke …);  
- DRUGI STORŠKI MATERIALA (modem, podloga za miško …);                                                          
- POŠTNE, TELEFONSKE IN TELEGRAFSKE STORITVE, 
- STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE; 
- STROŠKI KONFERENC IN SEMINARJEV; 
- STROŠKI CESTNIN, PARKIRANJA, TAKSE;  
- DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V SLOVENIJI; 
- NO�NINE MED SLUŽBENO POTJO V SLOVENIJI;  
- DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI; 
- NO�NINE MED SLUŽBENO POTJO V TUJINI; 
- POTNI STROŠKI; 
- STROŠKI PREHRANE MED DELOM;                                                        
- NAJEMNINE IN ZAKUPNINE; 
- RA�UNALNIŠKI PROGRAMI (LICENCE);                            
- STORITVE TISKANJA IN VEZAVE;                         
- STROŠKI KOPIRANJA IN RAZMNOŽEVANJA; 
- STROKOVNA LITERATURA – KNJIGE;                         
- AVTORSKI HONORARJI; 
- VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA RA�UNALNIŠKE OPREME;                                
- NEPROIZVODNE STORITVE;     
- STORITVE DRUGIH ZA SPROTNE POTREBE STROKOVNE IZOBRAZBE 

(PREDAVANJA);              
- PLA�ILA ZA BAN�NE STORITVE;                          
- �LANARINE …                                           
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 4.2.3 �asovna primerjava 
 
 
V nadaljevanju je podana �asovna primerjava (1996-2000) nekaterih indikatorjev 
informacijske družbe v šolskih zavodih. Izbira indikatorjev (za prikaz) je subjektivna (izbrani 
so indikatorji, ki jih objavlja tudi SURS ter nekateri dodatni indikatorji). 
 
Raziskava Šolski zavodi 2000 omogo�a �asovno primerjavo od leta 1996 (takrat je bila 
raziskava prvi� izvedena) do 2000. Razlog je v sestavi vprašalnika – ve�ina vprašanj je istih v 
vseh letih. 
 
 
Dostop do Interneta   (indikator objavlja tudi SURS) 
 
 
V grafu A je podana primerjava dostopa do interneta (»Ali ima vaš zavod dostop do 
interneta?«) v osnovnih in srednjih šolah za leta 1996 do 2000. V grafu so prikazani odstotki 
šolskih zavodov, ki imajo dostop do interneta (odgovor DA).  
 
 
GRAF A: Dostop do Interneta - petletna primerjava v osnovnih in srednjih šolah. 
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Iz grafa je razvidno, da se je rast deleža osnovnih in srednjih šol z dostopom do Interneta 
ustavila. Dostop do Interneta imajo tako reko� že vse srednje in osnovne šole.  
 
Pri tem velja spomniti, da zgornji graf ne upošteva šol, ki niso odgovarjale na anketo - zato je 
mogo�e, da je dejanski odstotek šolskih zavodov z dostopom do interneta nekoliko nižji.  
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Pomen Interneta za izobraževalno in poslovno dejavnost  
 
 
V grafu B je podana primerjava pomembnosti interneta za izobraževalno dejavnost (»Kako 
pomemben je internet - ocenite na lestvici od 1 do 5 - za izobraževalno dejavnost vašega 
zavoda?«) za leta 1996 do 2000. 
 
 
GRAF B: Pomembnost Interneta za izobraževalno dejavnost- petletna primerjava v osnovni in 
srednji šoli. 
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Pomen Interneta za izobraževanje je konstantno visok – saj presega oceno 4. V srednjih šolah 
je ocena nekoliko ve�ja kot v osnovnih, vendar so razlike minimalne, �eprav so prisotne v 
skoraj vseh letih. Kljub vse ve�ji uporabi pa pomen Interneta za izobraževalni proces bistveno 
ne naraš�a. 
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Spletna predstavitev   (indikator objavlja tudi SURS) 
 
 
V grafu C je podana primerjava odstotkov predstavitvenih strani šolskih zavodov (»Ali imate 
v vašem zavodu lasten WWW strežnik?«) za leta 1996 do 2000. 
 
 
GRAF C: Predstavitvena stran - petletna primerjava v osnovni in srednji šoli. 
 

11,0%

19,0%
25,0%

39,0%

53,80%

28,0%

48,0%

60,0%

75,0%

96,70%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

RIS 96 RIS 97 RIS 98 RIS 99 RIS 2000

osnovna šola srednja šola

 
 
Razvidna je linearna rast zavodov s predstavitveno stranjo (že skoraj vse srednje šole imajo 
predstavitveno stran, osnovnih šol pa le dobra polovica). Pri tem se zaenkrat razkorak med 
osnovnimi in srednjimi šolami iz leta v leto še vedno pove�uje. 
 
Tudi na tem mestu velja spomniti na dolo�en vpliv stopnje neodgovorov, zaradi �esar so 
dejanski deleži v populaciji lahko nekoliko nižji, kar pa ne vpliva na medletne primerjave. 
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ISDN dostop do Interneta   (indikator objavlja tudi SURS) 
 
 
V grafu D je podana primerjava odstotkov šolskih zavodov, ki do interneta dostopajo preko 
ISDN (»Na kakšen na�in je vaš zavod povezan z internetom? �e dostopa do interneta še 
nimate – na kakšen na�in bo povezan s internetom?«) za leta 1998 do 2000. 
 
 
GRAF D: ISDN dostop do Interneta (delež med vsemi zavodi z dostopom do Interneta)  - 
triletna primerjava v osnovni in srednji šoli. 
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Dostop preko ISDN linije je v osnovnih šolah iz leta v leto višji, v srednjih šolah pa je za�el 
upadati. Osnovne šole ve�inoma menjajo analogno linijo za ISDN linijo. Srednje šole pa se v 
vedno ve�ji meri odlo�ajo za najeto linijo in zato padajo deleži srednjih šol, ki dostopajo 
preko klicnega dostopa in tudi preko klicnega ISDN dostopa. 
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Ovire za uporabo Interneta 
 
 
V grafu E je podana primerjava vzrokov, da se Internet v šolskih zavodih ne uporablja 
intenzivneje (»Kako mo�no naslednji dejavniki vplivajo na to, da interneta v vašem zavodu ne 
uporabljate intezivneje?« - ocenite na lestvici od 1 do 5) za leta 1998 do 2000. 
 
 
Graf E: Vzroki, da se Internet ne uporablja intenzivneje – triletna primerjava v osnovni in 
srednji šoli (1998 – 2000).  
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O�itno je ovir za uporabo Interneta vse manj. Edino vzrok število ra�unalnikov, kot ovira v 
letu 2000 (premalo ra�unalnikov), ni zmanjšal svojega pomena. 
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5. PRIMERJAVA RIS-ove RAZISKAVE NA PODRO�JU 
UPORABE INTERNETA Z DRUGIMI RAZISKAVAMI 

 
 
V nadaljevanju sem se odlo�ila za primerjavo ankete RIS 2002 (junij 2002), ki je imela dva 
sklopa vprašanj: standardni RIS in Eurostat, s raziskavo Flash Eurobarometer 12526, 
opravljene na vzorcu držav �lanic Evropske unije. 
 
Za to raziskavo (ne pa za šolske zavode) sem se odlo�ila, predvsem iz naslednjih razlogov: 
našla sem najve� podatkov, najve� neusklajenosti pri metodologiji in definicijah. 
 
 
5.1 Metodologija 
 
 
Raziskava Flash Eurobarometer 125 je bila izvedena v mesecih maj/junij 2002, in sicer v 
vseh državah Evropske unije, na reprezentativnem vzorcu 30,000 enot (v vsaki državi �lanici 
je bilo anketiranih približno 2,000 oseb). Rezultati so uteženi, kar pomeni da odražajo 
nacionalno populacijo 15-tih držav �lanic EU. Anketiranje je bilo telefonsko, anketiranci so 
bili stari 15 let ali ve�. Raziskavo je za Evropsko komisijo izvedla EOS Gallup Europe. 
Anketa obravnava uporabnike interneta, ki so definirani na podlagi razli�nih lokacij uporabe 
interneta ter pogostosti uporabe interneta.  
 
Raziskava RIS 2002 (junij) je poleg standardnih vprašanj RIS vklju�evala tudi vprašanja 
Eurostatove raziskave (gre za anketo evropskega statisti�nega urada, ki je potekala ravno tako 
junija 2002) in, ki je precej podobna Flash Eurobarometru. Tudi raziskava RIS je potekala po 
telefonu junija 2002 na vzorcu 1,500 enot, anketirane pa so bile osebe, stare med 12 in 65 let.  
 
Nekatera vprašanja iz Flash Eurobarometra 125 niso povsem enaka tistim iz Eurostata. V 
raziskavi RIS 2002 so tako vklju�ena vprašanja iz Flash Eurobarometra 125, Eurostata in 
standardnih RIS-ovih vprašanj o rabi interneta v Sloveniji. Zato primerjava vseh spremeljivk 
(primerjalno z vsemi tremi raziskavami) ni mogo�a. 
 
Problemati�na je tudi neusklajenost definicij »uporabnika interneta«. V okviru standardnih 
RIS-ovih raziskav gre za mese�ne uporabnike interneta (mese�na definicija uporabnikov 
interneta), kar zaostaja za 3-5 % za splošnim pojmom uporabnika interneta (“Ali uporabljate 
internet?”), medtem ko so uporabniki interneta iz Eurostatovih raziskav definirani na podlagi 
razli�nih lokacij uporabe interneta ter pogostosti uporabe interneta.  
 
Za vse EU vprašalnike je torej zna�ilna splošna definicija uporabnika interneta, ki pa je poleg 
tega tudi lokacijska, kar pomeni, da se anketirance za vsako lokacijo (doma, na delovnem 
mestu, v šoli, itd.) posebej sprašuje, kako pogosto so tam uporabljali internet. Za uporabnika 
velja oseba, ki vsaj na eni lokaciji uporablja internet. Pri tem pa so v EU podatki praviloma 
navedeni za deleže v populaciji 15 let in ve�, medtem ko ocene projekta RIS tokrat upoštevajo 
le uporabnike v starosti 12-65 let.  
 

                                                 
26 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl125_annexes_en.pdf 
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Primerjava na osnovi zbiranja podatkov po razli�nih definicijah seveda ni mogo�a. Da bi bila 
primerjava med Slovenijo in EU mogo�a, je RIS deleže mese�nih uporabnikov priredil 
splošnim uporabnikom interneta, prav tako pa so ocenili deleže uporabnikov starih 12 - 14 let, 
65 let in ve� ter 15 let in ve�. Zanesljivost deležev (kljub prirejenim ocenam) se lahko oceni s 
primerjavo deležev drugih raziskav (npr. Cati-jeve ali Medianine ankete). 
 
 
5.2 Primerjave definicij 
 
V nadaljevanju je podana primerjava indikatorjev informacijske družbe (problematika 
neusklajenih definicij) na osnovi raziskav:  
 
Flash Eurobarometer 12527 / vprašalnika Eurostat / standardnih vprašanj projekta RIS.  
 
 
1. Standardna vprašanja projekta RIS. 
 
V RIS-ovi raziskavi je vprašanje postavljeno neposredno, in sicer: 
 

“Ali uporabljate internet … pri tem mislimo elektronsko pošto, www, ftp, WAP 
ali katerokoli drugo internet storitev?” 

 
Tiste, ki na vprašanje odgovorijo pritrdilno (33% uporabnikov interneta) nato podrobneje 
vprašajo o pogostosti uporabe interneta in izlo�ijo osebe, ki internet uporabljajo manj kot 
mese�no (32%). Tako dobijo enostavno splošno – 33% in enostavno mese�no – 32% 
definicijo uporabnika interneta. 
 
2. Vprašanja Eurostatove raziskave. 
 
V Eurostatovi raziskavi se vprašanje glasi:  
 
»Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih v povpre�ju uporabljali internet?«  
 
Kategorije odgovorov: doma, na delovnem mestu, v šoli (ali kjer se izobražujete), s prenosnim 
ra�unalnikom na poti, z dlan�nim ra�unalnikom na poti, z WAP mobilnim telefonom na poti, 
na drugih lokacijah (knjižnice, cybercafeji, od prijateljev, ipd)?«   

 
Anketiranec za vsako lokacijo odgovarja posebej. Za vsako od lokacij so možne naslednje 
kategorije odgovorov: vsak dan, vsaj enkrat tedensko, vsaj enkrat mese�no, manj kot enkrat v 
mesecu, na tej lokaciji nisem uporabljal(a). 
 

                                                 
27 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/benchmarking/list/source_data_pdf/ 
report_eb125_en.pdf 
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3. Flash Eurobarometer 125. 

 
Vprašanje se glasi: 
 
»The following questions refer to your personal use of the internet. Do you personally use the 
internet (anketiranec za vsako lokacijo odgovarja posebej, in sicer z da ali ne). Kategorije 
odgovorov: at home, at work, at school, college, university, from a public access point 
(library, City Hall, etc.), in a cybercafe, at a friend’s, an acquaintance’s, a relative’s place, 
on the move from laptop, on the move handheld/pocket, on the move mobile phone, 
elsewhere?« 
 
Anketiranci odgovarjajo na vprašanje glede osebne uporabe interneta za vsako lokacijo 
posebej. Gre torej za lokacijsko navadno definicijo uporabnika interneta, ki je glede na 
pogostost uporabe interneta splošna, saj se ne sprašuje po uporabi v zadnjih treh mesecih (kot 
Eurostatova), ampak  po uporabo interneta v tistem trenutku.. 
 
Obstajajo torej trije kriteriji za definicijo uporabnikov interneta, in sicer: 
 
1. tip (lokacijska tromese�na ali navadna), 
2. obdobje (starost), 
3. pogostost uporabe interneta (splošna ali mese�na). 
 
Dodatno je treba še upoštevati, da �e sprašujemo za vsako lokacijo posebej, ali je tam 
anketiranec uporabljal internet, dobimo ve� pritrdilnih odgovorov, kot �e vprašamo samo 
enkrat - na splošno - ali ste uporabljali internet. Posledica je višji odstotek – precenjevanje 
uporabnikov interneta pri lokacijski definiciji. 
 
V Sloveniji gre zaradi spremljanja mese�nih uporabnikov interneta v standardnem RIS-ovem 
vprašalniku za podcenjeno vrednost v deležu uporabnikov interneta. Po drugi strani pa 
razmišljam, da gre lahko tudi za precenjeno vrednost, saj je v populaciji 12-65 let (Slovenija) 
pri�akovati ve�ji delež uporabnikov kot v populaciji 15 let in ve� (EU). 
 
Za konec poglavja podajam še pregledno tabelo, v kateri so nazorno prikazane neskladnosti 
vseh treh raziskav. 
 
 
TABELA 5: Primerjava neskladnosti definicij RIS / Flash Eurobarometer 125 / Eurostat. 
 

raziskave Starost 
respodentov 

Vprašanja o rabi 
interneta Definicija uporabnika interneta 

RIS med 12 in  
65 let mese�ni uporabnik 

Flash 
Eurobarometer 
125 

15 let ali ve� splošni uporabnik + lokacijsko 
tromese�na definicija 

Eurostat 15 let ali ve� 

Vsa vprašanja niso ista v 
vseh raziskavah – popolna 
primerjava spremenljivk 
ni mogo�a! 

splošni uporabnik + navadna 
lokacijska 
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 6. ZAKLJU�EK 
 
 
�e želi Slovenija izboljšati gospodarski položaj države in pove�ati ekonomsko rast, mora 
upoštevati korenite spremembe in uporabiti informacijsko tehnologijo kot gonilno silo 
nadaljnjega razvoja. Nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj je možen le z uporabo 
informacijske infrastrukture, ki z izdelki informacijske industrije in storitev predstavlja trend 
globalnega razvoja. O tem, kako blizu je Slovenija kriterijem informacijske družbe, si ne bi 
upala postavljati zaklju�kov. Že med samo pripravo seminarja sem hitro spoznala, da 
Slovenija (tako kot tudi mnoge druge države), pravzaprav nimamo jasno dolo�enih meril o 
stopnji razvoja informacijske družbe v posameznem okolju. Težave so predvsem zaradi 
neenotnih definicij, neopredeljenih metod in izjemno hitro spreminjajo�e se tehnologije. Tudi 
statisti�nemu uradu RS enostavno ne uspeva slediti trendom in meritvah na podro�ju 
informacijske družbe. Kljub kriti�ni oceni (dejstvo je, da so glede metodologija merjenja 
informacijske družbe šele na za�etku), je treba priznati, da so uspešno speljali nekaj pilotnih 
raziskovanj  (e-podjetja, e-gospodinjstva) in da imajo dobre na�rte za prihodnje raziskovanje.  
 
Osebno menim, da ne bi bilo slabo razmišljati v smeri popolnega zajetja dolo�enih 
indikatorjev informacijske družbe (ne samo Slovenija ampak mednarodno). Ideja je v tem, da 
bi ob popisu prebivalstva vsa gospodinjstva vprašali o posedovanju ra�unalnikov in na�inih 
ter pogostosti uporabe. V ZDA sicer obstajajo veliki napori v smeri uradnega merjenja teh 
pojavov, vendar so rezultati razmeroma skromni28. Poleg finan�nih ovir, so najve�je ovire 
težavnost in po�asnost usklajevanja uradnih metodologij. Razlog je predvsem v zapletenosti 
problematike. Vsaka država ima namre� specifi�nosti, od razumevanja klju�nih terminov, 
terminologije, pa do odnosa do izpolnjevanja vprašalnikov. Ugodna okoliš�ina je, da so 
informacijski pojavi pogosto izredno transparentni in brišejo nacionalne posebnosti. 
 
Za slovenske šolske  zavode pa je treba priznati, da so za evropske razmere hitro in že v celoti 
vstopili v Internet ter zaenkrat v grobem sledijo priporo�ilom »eEurope« za to podro�je. 
Seveda pa so v uporabo vstopili predvsem informacijsko orientirani segmenti, kar velja tako 
za u�itelje kot za u�ence. Prenova izobraževalnih programov ter prehod  na množi�no in 
vsebinsko uporabo Interneta sicer  poteka opazno, vendar razmeroma po�asi (uvajanje same 
strojne opreme je razmeroma hitro, uvajanje ITC (npr. interneta) v sam pouk, pa izredno 
po�asno). 
 
Na koncu se dotaknimo še vprašanja, kdo pravzaprav potrebuje statisti�ne podatke o stanju 
informacijske družbe v Sloveniji? V prvi vrsti potrebuje podatke Evropska Unija. V naporih, 
da uskladi in usmeri zaostajajo�i informacijski sektor raznolikih �lanic (in bodo�ih �lanic), 
vlaga izjemne napore v usklajen sistem evropske statistike in ima v tem pogledu tudi 
precejšnje uspehe. Najnovejši napor v tej smeri, projekt ESIS29, bo EU oskrboval s podatki o 
informacijski družbi ne samo za vse �lanice in za vse kandidatke, ampak celo za mediteranske 
države. Velik interes za podatki s tega podro�ja imajo tudi mednarodne korporacije, ki 
potrebujejo informacije za strateško na�rtovanje. Ker je njihovo poslanstvo maksimiranje 
profita lastnikom, njihov management nujno potrebuje celovito informiranje o okolju, v 
katerem posluje. Ob tem velja upoštevati, da so mednarodnim korporacijam danes potrebni 
informatizirani potrošniki in informatizirana podjetja, ki bodo lahko kupovali globalne 

                                                 
28 (http://www.ris.org/sid/docs/net_merjenje.pdf) 
29ESIS - European Survey of Information Society to Central, Eastern and Mediterranean countries and areas. 
 ( http://europa.eu.int/ISPO/esis/default.htm) 
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informacijske produkte in storitve. Navsezadnje potrebuje tovrstne podatke tudi slovenska 
družba (država, podjetja). Problem je v tem, da so potencialni uporabniki tovrstnih informacij 
v Sloveniji izredno neartikulirani. 
  



 - 29 - 

7. LITERATURA IN VIRI 
 
 
- Banovec, T. (1997): Globalizacija (mondializacija), informacijske storitve, statisti�na in 

druga merjenja. Statisti�ni dnevi 97, str. 1 – 11. 
 
- Bell, D. (1978): The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. 

New York: Basic Books. 
 
 
Spletni viri: 
 
 
- Ministrstvo za informacijsko družbo 

http://mid.gov.si/mid/mid.nsf 
 
- RIS 

http://www.ris.org/indikatorji/zavodi.html 
 
- SURS 

http://www.sigov.si/zrs/leto02/kazalo02.htm 
 
- LTFE – vir znanj o telekomunikacijah in informacijskih tehnologijah 

http://www.ltfe.org/ 
 
- SIBIS - Statistical Indicators Benchmarking the Information Society 

http://www.sibis-eu.org/sibis/ 
 
- EUROSTAT 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat 
 
- INTERNET V SLOVENIJI (urednik dr. Vasja Vehovar) 

http://www.ris.org/si/zbornik.html 
 
- Kramberger, Remec in Vehovar: »STATISTIKA INTERNETA« 

http://www.ris.org/sid/docs/net_merjenje.pdf 
 

- Indikatorji informacijsko-komunikacijske tehnologije v Sloveniji in Evropski uniji 
http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KBAC39575F83FA69CC1256C0C0070C734/$file/ 
Indikatorji_Si_EU_oktober2001.pdf 

 
- poro�ilo eEurope+ 

http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/K05DD66CB04F9100FC1256C0C006F86B7/$file/eEurop
ePlus_final.pdf 

 
- akcijski na�rt eEurope 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf 
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8. DODATEK K SEMINARJU 
 

PREGLED OSNOVNIH INDIKATORJEV INFORMACIJSKIH 
TEHNOLOGIJ V SLOVENIJI 

 

I. TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 

 

Število ponudnikov dostopa do Interneta 

Število backbone providerjev 

Število telefonskih priklju�kov 

Število telefonskih priklju�kov na 100 prebivalcev 

Število mobilnih telefonskih priklju�kov 

Število ra�unalnikov priklju�enih na Internet/100.000 preb. 

Število domen *.SI 

Število predstavitev (www.domena.si) 
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II. GOSPODINJSTVA 
  

INTERNET 

Osebe, ki so že uporabile Internet 

Delež uporabnikov Interneta v celotni populaciji  

Delež žensk med uporabniki Interneta 

Osebe, ki so uporabile Internet v zadnjih 3 mesecih 

Delež v celotni populaciji 

Delež v populaciji 15 do 65 let 

Delež gospodinjstev z dostopom do Interneta 

Struktura uporabe Interneta: 

Ve�krat dnevno 

Skoraj vsak dan 

Nekajkrat tedensko 

Nekajkrat mese�no 

Manj kot enkrat na mesec 

Uporabil samo enkrat 

Delež uporabnikov Interneta s primarnim dostopom 

od doma 

iz službe 

iz šole, fakultete 

od drugod 
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RA�UNALNIKI 

Delež gospodinjstev z osebnim ra�unalnikom 

Delež gospodinjstev s prenosnim ra�unalnikom - notebook 

Sestava procesorjev 

Delež ra�unalnikov s procesorjem Pentium 

Delež ra�unalnikov s procesorjem 486 

Delež ra�unalnikov s procesorjem 386 

Delež ra�unalnikov s procesorjem manj kot 386 

Delež gospodinjstev z modemom 

Delež gospodinjstev, ki ima ra�unalnik z modemom 

Z modemom hitrosti 14.400 

Z modemom hitrosti 28.800 

Z modemom hitrosti ve� kot 28.800 

 

DRUGA�NE TEHNOLOGIJE v gospodinjstvih 

mobilni telefon 

telefon 

fax 

ISDN priklju�ek  

TV sprejemnik 

kabelski priklju�ek 

satelitsko televizijo 

video kamero 

videorekorder 

HI-FI stolp 
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III. PODJETJA 
  

INTERNET 

Delež podjetij z dostopom do Interneta 

mala podjetja 

srednja podjetja 

Velika podjetja 

Delež podjetij s predstavitveno stranjo 

mala podjetja 

srednja podjetja 

velika podjetja 

 
 

RA�UNALNIKI 

Delež uporabnikov ra�unalniške opreme med 
zaposlenimi 

mala podjetja 

srednja podjetja 

velika podjetja 

Število ra�unalnikov na 10 zaposlenih 

mala podjetja 

srednja podjetja 

velika podjetja 

Sestava procesorjev 

procesor Pentium 

procesor 486 

procesor 386 

��
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DRUGA�NE TEHNOLOGIJE v podjetjih 

Delež podjetij z Intranetom 

Delež podjetij z ISDN priklju�kom 

mala podjetja 

srednja podjetja 

velika podjetja 

 
 
 
IV. ŠOLSKI ZAVODI 
  
 

INTERNET 

Delež šolskih zavodov z dostopom do Interneta 

srednje šole 

osnovne šole 

dijaški domovi 

vrtci 

Delež u�encev v zavodih z dostopom do Interneta 

srednje šole 

osnovne šole 

dijaški domovi 

vrtci 

Delež zavodov s predstavitveno stranjo 

srednje šole 

osnovne šole 

dijaški domovi 

vrtci 
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RA�UNALNIKI in ISDN 

Povpre�no število ra�unalnikov na 10 zaposlenih 

Povpre�no število ra�unalnikov na 100 u�encev 

srednje šole 

osnovne šole 

dijaški domovi 

vrtci 

Delež zavodov  

z ra�unalniki povezanimi v omrežje 

z ISDN priklju�kom 

 
 


