
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPORABA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH 

TEHNOLOGIJ MED ŠTUDENTI 
 
 
 
 
 
 
 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za družbene vede 

 
 

Center za metodologijo in informatiko 
Projekt RIS 

 

 

 

Laboratorij za Telekomunikacije 
 

 
 
 

 
 

November 2005



Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij med študenti 
___________________________________________________________________________ 

2 

 
 
Različica dokumenta: 1.0.  
 
 
 
Avtorji poročila: Darja Lavtar, Andrej Tomšič, Alenka Bućan, Tina Zupanič, Vasja 
Vehovar, Andrej Krenker. 
 
 
Pri oblikovanju ankete so sodelovali: Andrej Tomšič, Matija Kariž, Andrej Krenker, 
Darja Lavtar, Boštjan Stražar,. 
 
 
Spletna izvedba ankete: LTFE (http://www.ltfe.org) 
 
 
Pri izvedbi ankete so sodelovale naslednje fakultete: 
 

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, 
Fakultete za humanistične študije, Univerza na Primorskem. 

 
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje.  
 
 
 

 
 
 
Uredil in zapisal spremno besedo: Andrej Tomšič, Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo 
 
 
Ljubljana, november 2005 
 

 

Avtorske pravice 

© 2005 MVZT. LTFE, FDV 

Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršenkoli način in v kateremkoli 
mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Kršitve se sankcionirajo v skladu z avtorsko 
pravno in kazensko zakonodajo. 



Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij med študenti 
___________________________________________________________________________ 

3 

UVOD 

 

Raziskava o uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) med študenti  je 

sestavni del pobude, ki je bila v začetni fazi javnosti predstavljena pod nazivom 

Računalnik v vsak dom. Raziskava je potekala v oktobru 2005 na vzorcu 3591 

študentov in je eno ključnih gradiv za pripravo ukrepa, pri katerem naj bi 

predstavniki javnega, zasebnega in akademskega sektorja skupaj oblikovali shemo 

za dostopnejšo prenosno IKT opremo za študentsko populacijo. V letu 2005 namreč 

verjetno ni potrebno poudarjati, kakšno vlogo imajo za omenjeno populacijo 

sodobne IKT tehnologije, ki omogočajo dostop do informacij, virov in storitev 

kjerkoli in kadarkoli. Predvsem prenosna IKT oprema postaja pomemben element 

študija v razvitih informacijskih družbah in je na mnogih univerzah po svetu že 

sestavni del pogojev za vpis na univerzo. Takšne sheme gotovo niso enostavno 

prenosljive med različnimi okolji in državami, a z gotovostjo lahko trdimo, da je 

Slovenija solidno razvita informacijska družba, ki mora povečati penetracijo 

prenosne IKT opreme med študentsko populacijo, če želi držati korak z razvitimi 

državami in izpolnjevati zadane si cilje. 

 

Z raziskavo med študenti smo želeli ugotoviti stanje opremljenosti študentov z IKT 

opremo ter poznavanje in uporabo brezžičnih omrežij, zlasti omrežja BIO 

(Brezžično izobraževalno omrežje) ter ugotoviti, katere so ovire za uporabo in 

kakšne so namere med študenti za nakup prenosne IKT opreme. Za pomoč pri 

izvedbi smo prosili fakultete, ki so sodelovale na naših razpisih za BIO. Dopisa 

nismo pošiljali na vse fakultete, ker nismo želeli pretirano povečevati 

administrativnega bremena za fakultete in študente, obenem nimamo resursov, da 

bi anketo izvedli in analizirali na vseh fakultetah v Sloveniji, temveč smo dopis 

naslovili na fakultete, s katerimi smo že sodelovali in ocenili, da obstaja realna 

možnost, da bi nam pri izvedbi ankete pomagale. 

 

Odziv s strani navedenih fakultet je bil več kot pozitiven in anketa se je začela 

izvajati v oktobru 2005. Odziv študentov je presegel naša pričakovanj in prejeli smo 

kar 3591 izpolnjenih anketnih listov. Izvedba ankete ne bi bila mogoča brez 

obsežnega sodelovanja fakultet, ki so bile pripravljene ponuditi roko pri 
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anketiranju, zlasti pa velja velika zahvala Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v 

Ljubljani, ki je poskrbela za spletno različico ankete  in vnos podatkov ter Fakulteti 

za družbene vede, Univerza v Ljubljani, ki je izvedla analizo podatkov in pripravila 

osnovno poročilo. Vsem sodelujočim organizacijam se iskreno zahvaljujemo za 

pomoč.  

 

Naj na koncu omenimo, da je bila celotna raziskava izvedena na velikem vzorcu 

študentov tako naravoslovnih kot družboslovnih fakultet z vseh treh univerz, v zelo 

kratkem času in z nadvse majhnimi sredstvi. Z rezultati želimo široko javnost in 

upamo, da bo pričujoča raziskava dosegla svoj cilj in ponudila dovolj motivacije za 

konstruktiven dialog partnerjev, katerega primarni rezultat bo dostopnejša IKT 

oprema za študente. 
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GLAVNE UGOTOVITVE 

 

Anketa o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije je potekala v oktobru 

2005 med 3591 študenti naslednjih fakultet (v oklepaju so podani deleži 

sodelujočih fakultet):  

 

� Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (32.3%),  

� Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani (16.5%),  

� Fakultete za družbene vede, Univerza v Ljubljani (13.2%),  

� Fakultete za gradbeništvo, Univerza v Mariboru (12.2%),  

� Fakultete elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru 

(10.8%),  

� Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani (7.9%),  

� Fakultete za organizacijske vede, Univerza v Mariboru (4.3%),  

� Fakultete za humanistične študije, Univerza na Primorskem (2.8%) ter  

� Fakultete za management Koper, Univerza na Primorskem (0.1%).  

 

Največ anketiranih študentov je vpisanih v 1. letnik (49.7%), sledijo jim študenti 2. 

letnika (20.2%), 3. letnika (15.5%) ter 4. letnika (8.0%). Najmanj anketiranih 

študentov pa je pavzerjev oziroma študentov brez statusa (1.7%). Anketiranje je 

potekalo preko interneta - 1121 anket, preostalih 2470 anket pa je bilo 

izvedenih s samo-izpolnjevanjem študentov na posameznih fakultetah.  

 

Izkaže se, da ima le dobrih 20% študentov prenosni računalnik, med tistimi 

študenti, ki prenosnega računalnika nimajo, pa ga večina (66.7%) potrebuje, 

vendar ga nimajo predvsem zato, ker so prenosniki predragi. Večina, 57.1% 

študentov (tudi tistih, ki že imajo prenosnik), je pripravljena kupiti prenosnik z 

določenim načinom obročnega odplačevanja, nadaljnjih 14.9% pa ga je 

pripravljenih kupiti celo brez obrokov. Če upoštevamo vse anketirane študente 

(tudi tiste, ki že imajo prenosnik), torej izraža namero za nakup 72% študentov, 

in sicer 77.9% na Fakulteti za elektrotehniko, ULJ, 77.8% na Fakulteti za družbene 

vede, ULJ, 73.3% na Fakulteti za organizacijske vede, UMB, 73.2% na Fakulteti za 

računalništvo in informatiko, ULJ, 69.7% na Fakulteti za gradbeništvo, 65.4% na 
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Fakulteti za matematiko in fiziko, ULJ, 63.9% na Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko, UMB ter 50.0% na Fakulteti za humanistične študije, 

UPR.  

 

V nadaljevanju povzemamo še ostale pomembne ugotovitve: 

o 97.3% študentov ima svoj lasten mobilni telefon, 86.6% ima osebni 

(namizni) računalnik, medtem ko ima prenosni računalnik 23.3% 

študentov, dlančnik pa le 5.2%; 

o 82% študentov ima trenutno na svojem osebnem računalniku lastniški 

operacijski sistem in programsko opremo, le 2 % odprtokodno, 16% študentov 

pa ima kombinacijo obeh; 

o Več kot 95% študentov uporablja internet vsaj enkrat na teden (79.5% jih 

uporablja internet skoraj vsak dan, 16.2% pa vsaj enkrat na teden); 

o Največji delež študentov pri dostopu do interneta uporablja DSL internetno 

povezavo (60.3%) ter dostop do interneta preko kabelskega omrežja (39.2%); 

o Razširjen je tudi mobilni dostop - ozkopasovno mobilno povezavo npr. preko 

WAP, GPRS uporablja 42.1% študentov. 

o Neuporabnikom interneta ter tistim, ki ga uporabljajo manj kot mesečno, 

predstavljajo glavne ovire za neuporabo interneta, previsoki stroški 

dostopa (povprečje 3.2 na skali 1-5) in opreme (3.0); 

o Moški v večji meri  ne uporabljajo interneta zaradi previsokih stroškov 

dostopa in opreme; 

o V splošnem je uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij največja 

med študenti naravoslovnih fakultet, kot sta Fakulteta za računalništvo in 

informatiko, ULJ in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko, UMB. Da prenosnike bolj potrebujejo, a se jim zdijo predragi, 

navajajo študenti Fakultete za računalništvo in informatiko, ULJ (le ti tudi 

bolj varčujejo zanje), Fakultete za elektrotehniko, ULJ ter Fakultete za 

družbene vede, ULJ; 

o Le 15.2% študentov uporablja brezžična omrežja WiFi. Med študenti, ki 

teh omrežij ne uporabljajo pa jih 29.8% omrežij ne pozna, a jih le-ta 

zanimajo, 6.7% omrežij WiFi ne poznajo in jih tudi ne zanimajo, 48.3% 

študentov pa teh omrežij ne uporablja; 
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o Kar 76.7% študentov ne pozna in ne uporablja brezžičnega 

izobraževalnega omrežja (BIO), na drugi strani pa BIO uporablja le 5% 

študentov. Le 18.3% študentov omrežje BIO sicer pozna, vendar ga ne 

uporablja; 

o Študentje v največji meri ne uporabljajo brezžičnega omrežja BIO zaradi 

nepoznavanja (ocena 4.2 na skali 1-5), ker nimajo svojega prenosnega 

računalnika (3.9) ter ker omrežja BIO ne znajo uporabljati (3.2); 

o Brezžična omrežja WiFi bolj uporabljajo študenti naravoslovnih fakultet, 

kot sta Fakulteta za računalništvo in informatiko, ULJ in Fakulteta za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UMB. Na drugi strani pa ta 

omrežja slabše poznajo, vendar jih le-ta zanimajo, študenti Fakultete za 

družbene vede, ULJ in študenti za humanistične študije, UPR. Brezžična 

omrežja WiFi uporabljajo predvsem študenti višjih letnikov; 

o Tudi Brezžično izobraževalno omrežje (BIO) bolj poznajo in uporabljajo 

študenti Fakulteta za računalništvo in informatiko, ULJ in Fakulteta za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UMB, najmanj pa ga poznajo in 

uporabljajo študenti Fakultete za humanistične študije in Fakultete za 

družbene vede, ULJ. Prav tako BIO uporabljajo predvsem študenti višjih 

letnikov. 

o Največ študentov nima lastnega prenosnega računalnika zato, ker so 

prenosniki predragi (3.8), ali pa kot razlog navajajo, da že imajo osebni 

računalnik in ne potrebujejo prenosnega (2.7); 

o Dobra polovica oziroma 57.1% študentov (tudi tistih, ki prenosnik že imajo) 

je pripravljenih kupiti prenosni računalnik z določenim načinom 

obročnega odplačevanja, 14.9% jih je pripravljenih kupiti prenosnik brez 

obročnega odplačevanja, ostali študenti prenosnika niso pripravljeni kupiti; 

o Med vsemi študenti, jih je 37.5% pripravljenih z obročnim odplačevanjem 

na 24 mesecev, kupiti zmogljivejši prenosnik za 10.000 SIT do 12.000 na 

mesec, 19.2% študentov pa osnovni prenosnik za 8.000 SIT do 9.000 SIT 

na mesec; 

o V splošnem so prenosnike bolj pripravljeni kupiti z določeno obliko 

obročnega odplačevanja študenti družboslovnih fakultet, kot sta Fakulteta 

za družbene vede, ULJ ter Fakulteta za organizacijske vede, UMB.  
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1  DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANIH ŠTUDENTOV 

 

V anketi je sodelovalo 3591 študentov Fakultete za elektrotehniko, Univerza v 

Ljubljani (32.3%), Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani (16.5%),  

Fakultete za družbene vede, Univerza v Ljubljani (13.2%), Fakultete za 

gradbeništvo, Univerza v Mariboru (12.2%), Fakultete elektrotehniko, računalništvo 

in informatiko, Univerza v Mariboru (10.8%), Fakultete za računalništvo in 

informatiko, Univerza v Ljubljani (7.9%), Fakultete za organizacijske vede, 

Univerza v Mariboru (4.3%), Fakultete za humanistične študije, Univerza na 

Primorskem (2.8%) ter Fakultete za management Koper, Univerza na Primorskem 

(0.1%)1.  

0,1%2,8%
4,3%

7,9%

10,8%

12,2%

13,2%

16,5%

32,3%

0%
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80%

90%

100%

Na kateri fakulteti študirate?

Fakulteta za
elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za matematiko in
fiziko, ULJ

Fakulteta za družbene
vede, ULJ

Fakulteta za gradbeništvo,
UMB

Fakulteta za
elektrotehniko,
računalništvo in
informatiko, UMB
Fakulteta za računalništvo
in informatiko, ULJ

Fakulteta za
organizacijske vede, UMB

Fakulteta za humanistične
študije, UPR

Fakulteta za management
Koper, UPR

 
Slika 1: Deleži anketiranih študentov po posameznih fakultetah (oktober 2005, n=3500) 

                                                 
1 OPOMBI: Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem, ni bila vključena v analize posameznih vprašanj po 

fakultetah, ker sta v anketi sodelovala le dva študenta in zato rezultati niso primerljivi z ostalimi fakultetami. Pri vprašanjih, 

kjer niso opazne bistvene razlike po spolu, le teh ne navajamo.  
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Skoraj polovica anketiranih študentov, je vpisanih v 1. letnik (49.7%), sledijo jim 

študenti 2. letnika (20.2%), 3. letnika (15.5%) ter 4. letnika (8.0%). Najmanj 

anketiranih študentov je pavzerjev oziroma študentov brez statusa (1.7%).  

1,7%2,2%
2,7%

8,0%

15,5%

20,2%

49,7%
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V kateri letnik študija ste vpisani v tem študijskem letu?
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5. letnik
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pavziram/ nimam stausa

 
Slika 2: Deleži anketiranih študentov po letniku študija (oktober 2005, n=3506) 

 

Večina anketiranih je rednih študentov  (96.5%), 2.6% je izrednih študentov, le slab 

odstotek pa je študentov ob delu in študentov, ki študirajo na kakšen drug način.  
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Slika 3: Deleži anketiranih študentov po načinu študija (oktober 2005, n=3499) 
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Skoraj ¾ anketiranih študentov je študentov univerzitetnega študijskega programa 

(70.5%), sledijo pa jim študenti visokošolskega strokovnega programa (27.2%). 

Študentov ostalih stopenj študija je manj kot 3%. 

27,2%

70,5%

1,8%
0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stopnja študija

univerzitetni

visokošolski
strokovni

višješolski

specializacija

magisterij

doktorat

 
Slika 4: Deleži anketiranih študentov po stopnji študija (oktober 2005, n=3476) 
 

Več kot polovica anketiranih študentov v času študija biva doma pri starših (51.8%), 

30.4% jih biva v najetem stanovanju/ sobi, 13.2% v študentskem domu, manj kot 5% 

pa jih biva na kakršen koli drugačen način.  
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Slika 5: Deleži anketiranih študentov glede na bivanje v času študija (oktober 2005, n=3512) 

 

V anketi je sodelovalo 73.4% moških in 26.6% žensk. 

73,4% 26,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

spol
moški

ženski

 
Slika 6: Deleži anketiranih študentov po spolu (oktober 2005, n=3545) 
 

Največ sodelujočih študentov je starih 18 do 22 let (81.7%), sledijo pa jim študenti 

stari 23 do 27 let (16.9%). Starejših študentov je manj kot 2%.   
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Slika 7: Deleži anketiranih študentov po starosti (oktober 2005, n=3512) 
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Tabela 1: Demografske značilnosti (spol, starost, letnik študija, način študija) anketiranih študentov po fakultetah (oktober 2005, n=3500) 

  

Fakulteta za 
organizacijske 
vede, UMB 

Fakulteta za 
humanistične 
študije, UPR 

Fakulteta za 
management 
Koper, UPR 

Fakulteta za 
elektrotehniko, 

ULJ 

Fakulteta za 
elektrotehniko, 
računalništvo in 
informatiko, 

UMB 

Fakulteta za 
matematiko 
in fiziko, ULJ 

Fakulteta za 
družbene 
vede, ULJ 

Fakulteta za 
računalništvo 

in 
informatiko, 

ULJ 

Fakulteta za 
gradbeništvo, 

UMB 

SPOL 
moški 55.1% 25.8% 100.0% 98.0% 92.7% 56.7% 30.5% 88.1% 68.7% 
ženski 44,9% 74,2%   2,0% 7,3% 43,3% 69,5% 11,9% 31,3% 
STAROST 
18 do 22 let 59.1% 80.4% 100.0% 79.2% 82.1% 76.8% 94.8% 86.6% 84.7% 
23 do 27 let 28.9% 17.5%   20.1% 16.3% 22.3% 4.6% 12.3% 14.6% 
28 do 32 let 4.7% 1.0%   0.4% 1.6% 0.7% 0.4% 1.1% 0.2% 
33 let in starejši 7.4% 1.0%   0.4%   0.2% 0.2%   0.5% 
LETNIK ŠTUDIJA 
1. letnik 38.3% 68.0% 50.0% 54.8% 42.6% 33.7% 38.0% 72.7% 62.6% 
2. letnik 24.2% 30.9% 50.0% 0.5% 25.3% 29.6% 61.4% 1.5% 16.2% 
3. letnik 16.8%     19.1% 24.2% 21.3%   17.2% 10.6% 
4. letnik 5.4%     16.0% 3.6% 6.9% 0.4% 1.9% 7.8% 
5. letnik       7.4% 3.3%         
absolvent 12.1%     0.2% 54.9% 5.9%   3.7% 1.6% 
pavziram/ nimam stausa 3.4% 1.0%   2.0% 0.5% 2.7% 0.2% 3.0% 1.2% 
NAČIN ŠTUDIJA 
redni 73.5% 96.9% 100.0% 99.0% 97.5% 95.2% 96.7% 98.5% 97.4% 
izredni 20.4% 3.1%   0.4% 2.5% 3.7% 2.6%   1.9% 
ob delu 4.8%     0.2%   0.2% 0.7% 1.1% 0.5% 
drugo 1.4%     0.5%   0.9%   0.4% 0.2% 
n 151 97 2 1132 377 576 463 276 426 
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Tabela 2: Demografske značilnosti (stopnja študija in bivanje v času študija) anketiranih študentov po fakultetah (oktober 2005, n=3500) 
 

  

Fakulteta za 
organizacijske 
vede, UMB 

Fakulteta za 
humanistične 
študije, UPR 

Fakulteta za 
management 
Koper, UPR 

Fakulteta za 
elektrotehniko, 

ULJ 

Fakulteta za 
elektrotehniko, 
računalništvo in 
informatiko, 

UMB 

Fakulteta za 
matematiko 
in fiziko, ULJ 

Fakulteta za 
družbene 
vede, ULJ 

Fakulteta za 
računalništvo 

in 
informatiko, 

ULJ 

Fakulteta za 
gradbeništvo, 

UMB 

STOPNJA ŠTUDIJA 
višješolski 2.0%     2.3% 2.7% 1.4% 1.4% 1.9% 0.7% 
visokošolski strokovni 36.2%   50.0% 23.2% 46.2% 32.8% 3.8% 23.3% 42.7% 
univerzitetni 59.1% 99.0% 50.0% 74.3% 50.5% 64.9% 94.6% 74.4% 56.4% 
specializacija 2.0%     18.1%   0.2%   0.4%   
magisterij 0.7% 1.0%       0.4% 0.2%   0.2% 
doktorat         0.5% 0.4%       
BIVANJE V ČASU ŠTUDIJA 
v študentskem domu 11.5% 10.3%   13.2% 23.4% 12.3% 10.3% 9.4% 13.2% 
doma pri starših 64.9% 36.1% 50.0% 51.7% 47.0% 46.8% 50.5% 53.6% 60.8% 
v najetem stanovanju/ sobi 8.8% 51.5% 50.0% 32.8% 25.3% 33.6% 33.4% 34.1% 22.5% 
v lastnem stanovanju 11.5%     0.2% 2.2% 3.7% 5.1% 0.7% 1.7% 
pri sorodnikih 1.4% 2.1%   1.9% 0.5% 3.4% 0.4% 2.2% 1.2% 
drugo 2.0%     0.3% 1.6% 0.2% 0.2%   0.7% 
n 151 97 2 1132 377 576 463 276 426 

 

Večino sodelujočih fakultet obiskuje večji delež moških kot žensk, le Fakulteto za humanistične študije, UPR in Fakulteto za 

družbene vede obiskuje večji delež žensk. Večina respondentov po posameznih fakultetah je starih od 18 do 22 let, študentov 1. 

letnika in rednih študentov, ki v večini obiskuje univerzitetni študijski program, v času študija pa biva doma pri starših.  

 

 

 



2 POSEDOVANJE IKT   

 

Spodnja tabela in slika prikazujeta delež študentov, ki posedujejo svoj lasten 

osebni (namizni) računalnik, prenosni računalnik, dlančnik in mobilni telefon.  

 

Tabela 3: Posedovanje osebnega in prenosnega računalnika, dlančnika in mobilnega telefona 
med študenti (oktober 2005, n=3520) 
 

»Ali imate vi osebno svoj lasten:« da ne n 
dlančnik 5.2% 94.8% 2977 
prenosni računalnik 23.3% 76.7% 3092 
osebni (namizni) računalnik 86.6% 13.4% 3520 
mobilni telefon 97.3% 2.7% 3341 

 

5,2%

23,3%

86,6%

97,3%

94,8%

76,7%

13,4%

2,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

dlančnik

prenosni računalnik

osebni (namizni)
računalnik

mobilni telefon

da ne
 

Slika 8: Posedovanje osebnega in prenosnega računalnika, dlančnika in mobilnega telefona med 

študenti (oktober 2005, n=3520) 

 

Kar 97.3% študentov ima svoj lasten mobilni telefon, 86.6% ima osebni (namizni) 

računalnik, medtem ko ima prenosni računalnik le 23.3% študentov, dlančnik pa le 

5.2%. 
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Ali imate vi osebno svoj lasten osebni (namizni) računalnik?

78,9%

80,0%

80,9%

85,9%

89,6%

90,4%

91,3%

91,9%

21,1%

20,0%

19,1%

14,1%

10,4%

9,6%

8,7%

8,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za računalništvo in informatiko, ULJ

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, UMB

da ne
 

Slika 9: Posedovanje osebnega (namiznega) računalnika med študenti po posameznih fakultetah 
(oktober 2005, n=3520) 
 

Največji delež študentov, ki imajo svoj lasten osebni (namizni) računalnik obiskuje 

Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UMB (91.9%), sledijo pa 

jim študenti Fakultete za organizacijske vede, UMB (91.3%) ter Fakultete za 

računalništvo in informatiko, ULJ (90.4%). Medtem, ko najmanjši delež študentov, 

ki imajo svoj lasten osebni (namizni) računalnik obiskuje Fakulteto za humanistične 

študije, UPR (78.9%). Na ostalih fakultetah ima več kot 80% študentov svoj lasten 

osebni računalnik.   
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Ali imate vi osebno svoj lasten prenosni računalnik?

16,9%

19,7%

20,7%

23,1%

24,1%

31,1%

31,8%

37,8%

83,1%

80,3%

79,3%

76,9%

75,9%

68,9%

68,2%

62,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, UMB

Fakulteta za računalništvo in informatiko, ULJ

da ne
 

Slika 10 : Posedovanje prenosnega računalnika med študenti po posameznih fakultetah (oktober 
2005, n=3092) 
 

Največji delež študentov, ki imajo svoj lasten prenosni računalnik obiskuje 

Fakulteto za računalništvo in informatiko, ULJ (37.8%), sledijo jim študenti 

Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UMB (31.8%), Fakultete 

za organizacijske vede, UMB (31.1%) ter Fakultete za humanistične študije, UPR 

(24.1%) in Fakultete za družbene vede (23.1%). Medtem, ko najmanjši delež 

študentov, ki imajo svoj prenosni računalnik obiskuje Fakulteto za gradbeništvo, 

UMB (16.9%). Na preostalih fakultetah ima manj kot 20% študentov svoj lasten 

osebni računalnik.   
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Ali imate vi osebno svoj lasten dlančnik?

1,3%

3,5%

3,8%

4,8%

5,9%

6,5%

9,6%

10,4%

98,8%

96,5%

96,2%

95,2%

94,1%

93,5%

90,4%

89,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, UMB

Fakulteta za računalništvo in informatiko, ULJ

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

da ne
 

Slika 11: Posedovanje dlančnika med študenti po posameznih fakultetah (oktober 2005, 
n=2976) 
 

Največji delež študentov, ki imajo svoj lasten dlančnik obiskuje Fakulteto za 

organizacijske vede, UMB (10.4%), sledijo pa jim študenti Fakultete za 

računalništvo in informatiko, ULJ (9.6%), Fakultete za elektrotehniko, računalništvo 

in informatiko, UMB (6.5%) in Fakultete za družbene vede (23.1%). Medtem, ko 

najmanjši delež študentov, ki imajo svoj prenosni računalnik obiskuje Fakulteto za 

humanistične študije, UPR (1.3%). Na ostalih fakultetah ima manj kot 5% študentov 

svoj lasten dlančnik.   
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Ali imate vi osebno svoj lasten mobilni telefon?

96,2%

96,5%

96,8%

97,4%

97,7%

97,7%

97,7%

98,5%

3,8%

3,5%

3,2%

2,6%

2,3%

2,3%

2,3%

1,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, UMB

Fakulteta za računalništvo in informatiko, ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

da ne
 

Slika 12: Posedovanje mobilnega telefona med študenti po posameznih fakultetah (oktober 
2005, n=3341) 
 
 
Največji delež študentov, ki imajo svoj lasten mobilni telefon obiskuje Fakulteto za 

matematiko in fiziko, ULJ (98.5%), sledijo pa jim študenti Fakultete za 

humanistične študije, UPR, Fakultete za družbene vede, ULJ ter Fakultete za 

računalništvo in informatiko, ULJ (vse 97.7%). Na ostalih fakultetah delež 

študentov, ki imajo svoj lasten mobilni telefon presega 95%.    
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2.1 Operacijski sistem in programska oprema 

 

Na vprašanje »Kakšen operacijski sistem in programsko opremo imate trenutno na 

vašem osebnem računalniku?«, so odgovarjali študenti, ki imajo svoj lasten osebni 

računalnik. 

 

2%

16%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kakšen operacijski sistem in programsko
opremo imate trenutno na vašem lastnem

osebnem racunalniku?

lastniško (npr. Windows in
MS Office, Mac OS ali
drugo)

kombinacijo obeh

odprtokodno (npr. Linux in
OpenOffice ali drugo)

 
Slika 13: Operacijski sistem in programska oprema na osebnem računalniku med študenti, ki 
imajo svoj lasten osebni računalnik (oktober 2005, n=3183) 
 

Kar 82% študentov ima trenutno na svojem osebnem računalniku lastniški 

operacijski sistem in programsko opremo, le 2 % odprtokodno, 16% študentov pa 

ima kombinacijo obeh.   
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Kakšen operacijski sistem in programsko opremo imate trenutno na 
vašem lastnem osebnem racunalniku?

59,8%

73,2%

75,1%

80,0%

83,5%

86,2%

88,8%

94,5%

3,9%

2,9%

3,6%

1,4%

35,6%

22,3%

20,4%

15,0%

14,6%

10,1%

7,5%

3,6%

3,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fakulteta za računalništvo in
informatiko, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko,

UMB

Fakulteta za matematiko in
fiziko, ULJ

Fakulteta za organizacijske
vede, UMB

Fakulteta za elektrotehniko,
ULJ

Fakulteta za družbene vede,
ULJ

Fakulteta za humanistične
študije, UPR

Fakulteta za gradbeništvo,
UMB

lastniško (npr. Window s in MS Office, Mac OS ali drugo) odprtokodno (npr. Linux in OpenOffice ali drugo)

kombinacijo obeh ne vem

c

 
Slika 14:  Operacijski sistem in programska oprema na osebnem računalniku med študenti, ki 
imajo svoj lasten osebni računalnik po fakultetah (oktober 2005, n=3183) 
 

Največji delež študentov, ki ima na svojem računalniku nameščeno lastniški 

operacijski sistem in programsko opremo obiskuje Fakulteto za gradbeništvo, UMB 

(94.5%), sledijo pa jim študenti Fakultete za humanistične študije, UPR (88.8%) in 

Fakultete za družbene vede, ULJ (86.2%). Na drugi strani pa največji delež 

študentov, ki ima na svojem računalniku nameščeno kombinacijo tako odprtokodne 

kot lastniške programske opreme, obiskuje Fakulteto za računalništvo in 
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informatiko, ULJ (35.6%) ter Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko, UMB (22.3%).  

 

2.2 Pogostost uporabe interneta  

 

Študenti so odgovarjali na vprašanje »Kako pogosto ste v povprečju uporabljali 

internet v zadnjih treh mesecih?«. Več kot 95% študentov uporablja internet vsaj 

enkrat na teden (79.5% jih uporablja internet skoraj vsak dan, 16.2% pa vsaj enkrat 

na teden), vsaj enkrat na mesec pa ga uporablja 2.7%. Manj kot enkrat na mesec 

uporablja internet le slab odstotek študentov (0.9%).  V zadnjih treh mesecih pa 

interneta ni uporabljalo le 0.6% študentov, še nikoli pa 0.1%. 

 

 

še nikoli nisem 
uporabljal/a 

interneta; 0,1%

vsaj enkrat na teden 
(vendar ne vsak dan); 

16,2%

interneta nisem 
uporabljal/a v zadnjih 
treh mesecih; 0,6%

vsaj enkrat na 
mesec (vendar ne 
vsak teden); 2,7%

skoraj vsak dan; 
79,5%

manj kot enkrat na 
mesec (vendar vsaj 
enkrat v zadnjih 3 
mesecih); 0,9%

 
Slika 15 : Pogostost uporabe interneta v zadnjih treh mesecih (oktober 2005,  n= 3585) 
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Slika 16 prikazuje delež rednih uporabnikov interneta po posameznih fakultetah, ki 

je pričakovano visok. Redni uporabniki so dnevni in tedenski uporabniki 

interneta.  

 

87,6%

93,8%

96,2%

96,5%

97,1%

97,4%

97,6%

97,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fakulteta za gradbeništvo, UNIVERZA V
MARIBORU

Fakulteta za humanistične študije,
UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Fakulteta za matematiko in fiziko,
UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za družbene vede, UNIVERZA
V LJUBLJANI

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za organizacijske vede,
UNIVERZA V MARIBORU

Fakulteta za elektrotehniko, UNIVERZA
V LJUBLJANI

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UNIVERZA

V MARIBORU

 
Slika 16: Delež rednih uporabnikov interneta po posameznih fakultetah (oktober 2005, n=3499)  
 

Največji delež rednih uporabnikov interneta je med študenti Fakultete za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UMB, sledijo ji Fakulteta za 

elektrotehniko, ULJ (obe 97.6%) ter Fakulteta za organizacijske vede, UMB (97.4) in 

Fakulteta za računalništvo in informatiko, ULJ (97.1%). Tudi na večini ostalih 

fakultet, ki so sodelovale v raziskavi je delež rednih internetnih uporabnikov med 

študenti višji od 90%, le na Fakulteti za gradbeništvo, UMB je ta delež nekoliko 

manjši (87.6%).  
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2.3 Razlogi za neuporabo interneta 

 

Spodnja slika prikazuje razloge, zaradi katerih študentje ne uporabljajo interneta. 

Študentje so razloge za neuporabo ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, 

da se z navedeno trditvijo sploh ne strinjajo, 5 pa da se zelo strinjajo.   

 

1,3

1,5

1,7

1,8

1,8

3,0

3,2

1 2 3 4 5

telesna okvara

interneta ne potrebujem, ker ni
uporaben, ni zanimiv, itd.

interneta ne uporabljam, ker je vsebina
škodljiva

zaradi varovanja zasebnosti in drugih
varnostnih razlogov

pomanjkanje znanja

stroški opreme so previsoki

stroški dostopa so previsoki (telefonski
impulzi, itd.)

 
Slika 17: »Kateri so razlogi, da NE uporabljate interneta?« – povprečne vrednosti. Na vprašanje 
so odgovarjali študentje, ki internet uporabljajo manj kot mesečno. (oktober 2005, n=279)  
 

Neuporabnikom interneta ter tistim, ki ga uporabljajo manj kot mesečno, 

predstavljajo glavne ovire za neuporabo previsoki stroški dostopa (3.2) in opreme 

(3).  

 

Moški pogosteje ne uporabljajo interneta zaradi previsokih stroškov dostopa in 

opreme. Razlike v razlogih za neuporabo interneta po ostalih posameznih 

demografskih spremenljivkah sicer obstajajo, vendar pa ocene povprečij služijo 

zgolj za ilustracijo, saj je število enot po posameznih kategorijah, v katerih se 

kažejo razlike zelo majhno, zaradi česar posploševanje na populacijo ni možno. 
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Tabela 4: »Kateri so razlogi, da NE uporabljate interneta?« - demografija (oktober 2005, n=41) 

  

interneta 
ne 

uporabljam, 
ker je 
vsebina 
škodljiva 

interneta ne 
potrebujem, 

ker ni 
uporaben, 
ni zanimiv, 

itd. 

stroški 
opreme so 
previsoki 

stroški 
dostopa so 
previsoki 
(telefonski 
impulzi, 
itd.) 

pomanjkanje 
znanja 

telesna 
okvara 

zaradi 
varovanja 
zasebnosti 
in drugih 
varnostnih 
razlogov 

n 
SPOL 
moški 1.8 1.5 3.3 3.6 1.7 1.3 1.9 19 
ženski 1.6 1.4 2.7 2.9 2.0 1.4 1.7 22 
FAKULTETA  
Fakulteta za organizacijske vede, UMB 1.3 1.0 3.7 3.7 1.3 1.3 1.3 3 
Fakulteta za humanistične študije, UPR 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1 
Fakulteta za elektrotehniko, ULJ 2.4 1.0 4.2 4.3 1.8 1.0 2.4 7 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UMB 1.3 1.0 2.3 2.3 1.7 1.0 2.0 3 
Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ 1.8 1.8 2.5 2.8 2.4 1.2 1.2 6 
Fakulteta za družbene vede, ULJ 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.0 1.0 1 
Fakulteta za računalništvo in informatiko, ULJ 3.0 3.0 5.0 4.5 1.0 1.0 1.0 2 
Fakulteta za gradbeništvo, UMB 1.4 1.5 2.7 3.0 1.6 1.6 2.1 18 
LETNIK ŠTUDIJA 
1. letnik 1.7 1.5 3.1 3.4 1.6 1.4 1.8 34 
2. letnik 2.0 2.0 2.3 2.3 3.7 1.0 1.0 3 
3. letnik 1.5 1.0 3.0 3.0 1.5 1.0 2.5 2 
NAČIN ŠTUDIJA 
redni 1.6 1.4 3.0 3.2 1.8 1.3 1.8 38 
ob delu 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1 
BIVANJE V ČASU ŠTUDIJA 
v študentskem domu 1.7 1.3 3.3 3.0 2.3 1.0 1.7 3 
doma pri starših 1.7 1.5 2.9 3.3 1.9 1.5 2.0 24 
v najetem stanovanju/ sobi 1.4 1.4 3.4 3.4 1.3 1.0 1.4 10 
v lastnem stanovanju 2.0 2.5 1.5 3.0 2.5 1.0 1.0 2 
drugo 2.0 1.0 5.0 4.0 1.0 1.0 4.0 1 
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2.4 Internetne povezave 

 

Spodnja tabela in slika prikazujeta delež študentov, ki uporablja posamezno vrsto 

internetne povezave. 

 

Tabela 5: Uporaba posameznih internetnih povezav med študenti (oktober 2005, n=2930) 
 
»Katere vrste internetnih povezav uporabljate na 
lokaciji, kjer živite v času študija?« 

da ne n 

EDGE mobilna povezava 3.2% 96.8% 2413 
nobene 9.4% 90.6% 1886 
UMTS širokopasovna mobilna povezava 10% 90% 2519 
druga širokopasovna povezava 11.9% 88.1% 2438 
dostop preko kabelskega omrežja 39.2% 60.8% 2760 
ozkopasovna mobilna povezava (npr. WAP, GPRS, ipd.) 42.1% 57.9% 2600 
DSL (ADSL, xDSL) 60.3% 39.7% 2930 

 

Največji delež študentov uporablja DSL internetno povezavo (60.3%), ozkopasovno 

mobilno povezavo npr. WAP, GPRS ipd. (42.1%) ter dostop do interneta preko 

kabelskega omrežja (39.2%). Majhen delež, le 3.2% študentov, uporablja EDGE 

mobilno povezavo za dostopanje do interneta.  
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da ne
 

Slika 18: Uporaba posameznih internetnih povezav med študenti (oktober 2005, n=2930) 
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3 UPORABA BREZŽIČNIH OMREŽIJ 

 

V tem sklopu vprašanj smo študente spraševali o uporabi brezžičnih omrežij.  

Zanimalo nas je, koliko jih poznajo in uporabljajo ter v nadaljevanju s katerimi 

ovirami se srečujejo. 

 

3.1 Uporaba brezžičnih omrežij WiFi 

 

Študente smo spraševali »Ali uporabljajo brezžična omrežja WiFi?« 

 

48,3%
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ne poznam in me ne
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da

ne poznam, a me zanima

ne

 
Slika 19 : Uporaba brezžičnih omrežij WiFi (oktober 2005, n=3565) 
 

 

Le 15.2% študentov uporablja brezžična omrežja WiFi. Med študenti, ki teh omrežij 

ne uporabljajo pa jih 29.8% omrežij ne pozna, a jih le-ta zanimajo, 6.7% pa jih 

omrežja ne pozna in jih  tudi ne zanimajo.  
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Slika 20: Uporaba brezžičnih omrežij WiFi po fakultetah (oktober 2005, n=3483) 
 

Največji delež študentov, ki uporabljajo brezžična omrežja WiFi obiskuje Fakulteto 

za računalništvo in informatiko, ULJ (36.6%) ter Fakulteto za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko, UMB (22.7%). Na drugi strani pa največ študentov 

Fakultete za družbene vede, ULJ (50.2%) ter Fakultete za humanistične študije, 

UPR (45.4%), brezžičnih omrežij WiFi ne pozna, vendar jih le-ta zanimajo. Podrobni 

podatki so prikazani v Tabeli 6 na naslednji strani. 



Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij med študenti 
___________________________________________________________________________ 

30 

  Tabela 6: Uporaba brezžičnih omrežij WiFi - demografija (oktober 2005, n=3497) 

Uporaba brezžičnih omrežij 
WiFi 

da ne 
ne poznam in me 

ne zanima 
ne poznam, a 
me zanima 

n 

LETNIK ŠTUDIJA 
1. letnik 14.7% 48.0% 7.2% 30.1% 1733 
2. letnik 11.4% 40.5% 9.8% 38.4% 704 
3. letnik 15.7% 57.5% 4.1% 22.7% 541 
4. letnik 22.8% 55.9% 3.6% 17.8% 281 
5. letnik 27.4% 38.9% 8.4% 25.3% 95 
absolvent 22.1% 42.9% 3.9% 31.2% 77 
pavziram/ nimam statusa 11.7% 43.3% 1.7% 43.3% 60 
NAČIN ŠTUDIJA 
redni 15.1% 48.2% 7.0% 29.8% 3360 
izredni 18.5% 50.0% 3.3% 28.3% 92 
ob delu 50.0% 11.1% 0% 38.9% 18 
drugo 21.4% 50.0% 0% 28.6% 14 
BIVANJE V ČASU ŠTUDIJA 
v študentskem domu 18.7% 51.4% 5.4% 24.5% 465 
doma pri starših 13.3% 48.5% 8.1% 30.0% 1814 
v najetem stanovanju/ sobi 16.8% 47.2% 4.9% 31.0% 1057 
v lastnem stanovanju 15.9% 42.7% 6.1% 35.4% 82 
pri sorodnikih 18.3% 41.7% 8.3% 31.7% 60 
drugo 31.6% 42.1% 5.3% 21.1% 19 

 

 

Omrežja WiFi uporabljajo predvsem študenti višjih letnikov (4. letnik, 5. letnik, 

absolvent) in študenti ob delu (50%). Na drugi strani pa študenti 2. letnikov in 

pavzerji oziroma študenti brez statusa, študenti ob delu in tisti, študenti, ki živijo v 

lastnem stanovanju, omrežij WiFi sicer ne poznajo, vendar jih zanimajo. 
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3.2 Uporaba Brezžičnega izobraževalnega omrežja - BIO 

 

Študente smo spraševali »Ali uporabljajo Brezžično izobraževalno omrežje – BIO?« 
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Slika 21 : Uporaba Brezžičnega izobraževalnega omrežja – BIO (oktober 2005, n=3567) 
 

Kar 76.7% študentov ne pozna in ne uporablja brezžičnega izobraževalnega 

omrežja (BIO), na drugi strani pa BIO uporablja le 5% študentov. Le 18.3% 

študentov omrežje BIO sicer pozna, vendar ga ne uporablja.   

 

Največji delež študentov, ki uporablja brezžično izobraževalno omrežje (BIO) 

obiskuje Fakulteto za računalništvo in informatiko, ULJ (13.4%) ter Fakulteto za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UMB (9%). Največji delež študentov, 

ki omrežja BIO ne poznajo in ne uporabljajo obiskuje Fakulteto za humanistične 

študije, UPR (96.9%) in Fakulteto za družbene vede (92%).  
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Slika 22: Uporaba Brezžičnega izobraževalnega omrežja – BIO po fakultetah (oktober 2005, 
n=3485) 
 
 

Uporaba omrežja BIO je višja pri študentih višjih letnikov. Največji delež 

študentov, ki uporablja brezžično izobraževalno omrežje (BIO) je absolventov in 

študentov, ki pavzirajo oziroma so brez statusa. Največji delež študentov, ki 

omrežja BIO ne poznajo in ne uporabljajo je študentov nižjih letnikov (1., 2. 

letnik), rednih in izrednih študentov ter študentov, ki v času študija bivajo doma 

pri starših in v najetem stanovanju/ sobi.  
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Tabela 7: Uporaba Brezžičnega izobraževalnega omrežja – BIO - demografija (oktober 2005, 
n=3499) 

Uporaba Brezžičnega 
izobraževalnega omrežja - 

BIO 
da, uporabljam 

poznam, vendar 
ne uporabljam 

ne poznam in ne 
uporabljam 

n 

LETNIK ŠTUDIJA 
1. letnik 4.4% 16.3% 79.3% 1735 
2. letnik 4.7% 15.0% 80.3% 705 
3. letnik 5.7% 24.3% 70.0% 540 
4. letnik 7.8% 24.9% 67.3% 281 
5. letnik 2.1% 22.1% 75.8% 95 
absolvent 9.1% 24.7% 66.2% 77 
pavziram/ nimam statusa 8.3% 18.3% 73.3% 60 
NAČIN ŠTUDIJA 
redni 5.0% 18.3% 76.7% 3363 
izredni 5.5% 17.6% 76.9% 91 
ob delu 16.7% 33.3% 50.0% 18 
drugo 7.1% 28.6% 64.3% 14 
BIVANJE V ČASU ŠTUDIJA 
v študentskem domu 6.3% 20.3% 73.5% 464 
doma pri starših 4.0% 19.1% 76.9% 1816 
v najetem stanovanju/ sobi 6.0% 15.8% 78.2% 1058 
v lastnem stanovanju 6.1% 19.5% 74.4% 82 
pri sorodnikih 6.7% 23.3% 70.0% 60 
drugo 10.5% 21.1% 68.4% 19 

 

 

3.3 Razlogi neuporabe omrežja BIO 

 

Na sklop vprašanj o ovirah in razlogih za neuporabo omrežja BIO, so odgovarjali 

študenti, ki omrežja BIO ne uporabljajo. Študenti so posamezne razloge oziroma 

ovire za neuporabo omrežja BIO, ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni 

sploh ne drži, 5 pa zelo drži. 

 

V povprečju študenti v največji meri ne uporabljajo brezžičnega omrežja BIO 

zaradi nepoznavanja (4.2), ker nimajo svojega prenosnega računalnika (3.9) ter 

ker omrežja BIO ne znajo uporabljati (3.2). V najmanjši meri pa ga ne uporabljajo 

zaradi slabih izkušenj pri njegovi uporabi (1.8).    

 



Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij med študenti 
___________________________________________________________________________ 

34 

1,8

2,3

2,5

2,7

3,2

3,9

4,2

1 2 3 4 5

slabe izkušnje pri uporabi

na naši fakulteti tega ni

premalo vstopnih točk na fakultetah

ne maram nositi prenosnega
računalnika na fakulteto

ne znam ga uporabljati

nimam prenosnega računalnika

ga ne poznam

 
Slika 23:  Razlogi neuporabe brezžičnega izobraževalnega omrežja BIO med študenti, ki ne 
uporabljajo omrežja BIO (oktober 2005, n=3160) 
 

Brezžično izobraževalno omrežje (BIO) je med študenti zelo nepoznano, najmanj 

pa je poznano med študenti Fakultete za humanistične študije, UPR (4.8) ter 

Fakultete za družbene vede, ULJ (4.5). Kot je že bilo povedano, se Izkaže da trije 

razlogi izstopajo na večini fakultet: ne uporabljajo brezžičnega omrežja BIO 

zaradi nepoznavanja, ker nimajo svojega prenosnega računalnika in ker omrežja 

BIO ne znajo uporabljat. Prikaz na naslednji strani zgovorno kaže, katere razlogi 

so najpomembnejši pri posamezni fakulteti. 
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Tabela 8: Pomembnost razlogov za neuporabo omrežja BIO (oktober 2005, n=1607) 
 

 

 

V nadaljevanju so prikazani rezultati po možnih razlogih za neuporabo. 

ga ne poznam
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Slika 24: Nepoznavanje kot razlog neuporabe brezžičnega izobraževalnega omrežja BIO med 
študenti, ki ne uporabljajo omrežja BIO po fakultetah (oktober 2005, n=3092) 
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Slika 25: Neposedovanje prenosnega računalnika kot razlog neuporabe brezžičnega 
izobraževalnega omrežja BIO med študenti, ki ne uporabljajo omrežja BIO po fakultetah 
(oktober 2005, n=3030) 
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Slika 26: Premalo vstopnih točk na fakultetah, kot razlog neuporabe brezžičnega 
izobraževalnega omrežja BIO med študenti, ki ne uporabljajo omrežja BIO po fakultetah 
(oktober 2005, n=2832) 
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Slika 27: Slabe izkušnje z uporabo BIO, kot razlog neuporabe brezžičnega izobraževalnega 
omrežja BIO med študenti, ki ne uporabljajo omrežja BIO po fakultetah (oktober 2005, n=2824) 
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Slika 28Neznanje o uporabi BIO, kot razlog neuporabe brezžičnega izobraževalnega omrežja BIO 
med študenti, ki ne uporabljajo omrežja BIO po fakultetah (oktober 2005, n=2840) 
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Slika 29: Fakulteta nima BIO, kot razlog neuporabe brezžičnega izobraževalnega omrežja BIO 
med študenti, ki ne uporabljajo omrežja BIO po fakultetah (oktober 2005, n=2633) 
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Slika 30 »Prenosnika ne maram nositi na fakulteto«, kot razlog neuporabe brezžičnega 
izobraževalnega omrežja BIO med študenti, ki ne uporabljajo omrežja BIO po fakultetah 
(oktober 2005, n=2806) 
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Brezžično izobraževalno omrežje v povprečju: 

o manj uporabljajo redni in izredni študenti, in sicer, ker BIO ne znajo 

uporabljati ter pavzerji in študenti brez statusa, ker ne marajo nositi 

prenosnika na fakulteto; 

o manj študenti ob delu, ker menijo, da tega na njihovi fakulteti ni. 
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4 ŠTUDENTI IN PRENOSNA IKT OPREMA 

V nadaljevanju ankete smo študente predvsem spraševali, kateri so razlogi, da 

nimajo svojega prenosnega računalnika ter poskušali ugotoviti, kakšne so njihove 

preference glede nakupa oziroma razlogi, da se za to ne bi odločili. 

 

4.1 Razlogi zakaj študenti nimajo svojega prenosnega računalnika 

 

Na vprašanje »Našteli vam bomo nekaj razlogov oziroma ovir, zakaj nimate svojega 

lastnega prenosnega računalnika«, so študenti, ki nimajo svojega lastnega 

prenosnega računalnika, ovire ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo, 

da to za njih sploh ne drži, 5 pa, da zelo drži.  Rezultati so si po fakultetah 

relativno podobni: 

Tabela 9: Pomembnost razlogov za neposedovanje lastnega prenosnega računalnika (oktober 
2005, n=1645) 
 

 

 

V povprečju največ študentov, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika, 

slednjega nima, ker so prenosniki predragi (3.8). Sledijo jim študentje, ki že 

imajo osebni računalnik in ne potrebujejo prenosnega (2.7). Najmanj študentov 
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v povprečju navaja kot razlog to, da nima prenosnega računalnika, ker si ga lahko 

sposodi pri starših ali prijateljih (1.8) ali pa ne ve kakšnega kupiti (1.8).  

1,8

1,8

2,1

2,1

2,1

2,5

2,5

2,7

3,8

1 2 3 4 5

ne vem, kakšnega kupiti

lahko si ga sposodim pri
starših/prijateljih

prenosniki niso dovolj zmogljivi

šele varčujem zanj

ga ne potrebujem

prenosnike se težje nadgrajuje

baterije zdržijo premalo

imam osebni računalnik in ne
potrebujem prenosnega

bi ga potreboval, vendar so predragi

 
Slika 31: Razlogi zakaj študenti nimajo svojega prenosnega računalnika med študenti, ki nimajo 
svojega lastnega prenosnega računalnika (oktober 2005, n=1645) 
 

 

Poglejmo si še, kako so povezana IKT znanja (za kar lahko uporabimo kot približek 

kazalec uporabe interneta) in percepcije koristi prenosne računalniške opreme 

oziroma razlogi, da študenti le-te nimajo. Glede na pogostost uporabe interneta se 

kažejo predvsem večje razlike v posameznih razlogih za neposedovanje prenosnega 

računalnika, med tistimi študenti, ki internet uporabljajo skoraj vsak dan ter 

tistimi, ki internet niso uporabljali v zadnjih treh mesecih.  Tako npr. v povprečju 

največ študentov, ki v zadnjih treh mesecih niso uporabljali interneta, kot razlog 

za neposedovanje prenosnega računalnika, navaja, da že ima osebni računalnik in 

ne potrebuje prenosnega (3.8), medtem ko je ta vrednost pri študentih, ki internet 

uporabljajo skoraj vsak dan le 2.6. Podobno je tudi v primeru neznanja o tem, 

kakšen prenosni računalnik sploh kupiti (med tistimi študenti, ki v zadnjih treh 

mesecih niso uporabljali interneta – 3.6; med študenti, ki internet uporabljajo 

skoraj vsak dan 1.7). 



Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij med študenti 
___________________________________________________________________________ 

42 

1,7

1,9

2,0

2,0

2,1

2,5

2,5

2,6

3,8

2,1

1,8

2,1

2,5

2,0

2,4

2,5

2,9

3,7

2,3

2,0

1,9

2,3

2,1

2,0

2,4

2,8

3,9

2,4

1,5

2,6

2,2

1,6

2,9

2,8

2,0

3,6

3,6

1,7

2,2

2,6

1,9

2,3

1,9

3,8

3,2

1 2 3 4 5

ne vem,
kakšnega kupiti

lahko si ga
sposodim pri

starših/prijateljih

prenosniki niso
dovolj zmogljivi

ga ne
potrebujem

šele varčujem
zanj

prenosnike se
težje nadgrajuje

baterije zdržijo
premalo

imam osebni
računalnik in ne

potrebujem
prenosnega

bi ga potreboval,
vendar so
predragi

interneta nisem uporabljal/a v
zadnjih treh mesecih

manj kot enkrat na mesec
(vendar vsaj enkrat v zadnjih 3
mesecih)

vsaj enkrat na mesec (vendar ne
vsak teden)

vsaj enkrat na teden (vendar ne
vsak dan)

skoraj vsak dan

 
Slika 32: Razlogi zakaj študenti nimajo svojega prenosnega računalnika med študenti, ki nimajo 
svojega lastnega prenosnega računalnika glede na pogostost uporabe interneta (oktober 2005, 
n=1645) 
 

Povzamemo lahko torej, da so pri študentih, ki intenzivneje uporabljajo 

internet in IKT, v manjši meri izraženi pomisleki oziroma razlogi, da ne bi 

uporabljali prenosne IKT opreme. Redni uporabniki interneta in IKT bolje 

dojemajo koristi, ki jih omogoča prenosna IKT oprema. 

 

Poglejmo si še, kakšne so razlike po posameznih možnih odgovorih. 
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Ga ne potrebujem

1,8

2,0

2,0

2,0

2,1

2,4

2,4

2,4

1 2 3 4 5

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

 
Slika 33:  »Prenosnika ne potrebujem« kot razlog zakaj študenti nimajo svojega prenosnega 
računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika po fakultetah 
(oktober 2005, n=1645) 
 

 

Bi ga potreboval a so predragi

3,5

3,5

3,6

3,7

3,7

4,0

4,0

4,0

1 2 3 4 5

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
ULJ

 
Slika 34: Cenovna neugodnost prenosnika kot razlog zakaj študenti nimajo svojega prenosnega 
računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika po fakultetah 
(oktober 2005, n=1645) 
 



Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij med študenti 
___________________________________________________________________________ 

44 

Ne vem, kakšnega kupiti

1,4

1,7

1,7

1,7

1,8

2,0

2,0

2,1

1 2 3 4 5

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
ULJ

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

 
Slika 35: Neznanje o prenosnikih kot razlog zakaj študenti nimajo svojega prenosnega 
računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika po fakultetah 
(oktober 2005, n=1645) 
 

Imam osebni računalnik in prenosnega ne potrebujem

2,3

2,4

2,5

2,6

2,6

2,9

3,0

3,0

1 2 3 4 5

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

 
Slika 36: Posedovanje osebnega računalnika kot razlog zakaj študenti nimajo svojega 
prenosnega računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika po 
fakultetah (oktober 2005, n=1645) 
 



Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij med študenti 
___________________________________________________________________________ 

45 

Lahko si ga sposodim pri starših/ prijateljih

1,5

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

2,3

1 2 3 4 5

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
ULJ

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za humanistične študije, UPR

 
Slika 37: Možnost izposoje prenosnika pri starših/ prijateljih kot razlog zakaj študenti nimajo 
svojega prenosnega računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega 
računalnika po fakultetah (oktober 2005, n=1645) 
 

Šele varčujem zanj

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,3

2,5

1 2 3 4 5

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za računalništvo in
informatiko, ULJ

 
Slika 38: Varčevanje za prenosnik kot razlog zakaj študenti nimajo svojega prenosnega 
računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika po fakultetah 
(oktober 2005, n=1645) 
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Prenosnike se težje nadgrajuje

2,0

2,1

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,8

1 2 3 4 5

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
ULJ

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

 
Slika 39: Težavna nadgradnja prenosnikov kot razlog zakaj študenti nimajo svojega prenosnega 
računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika po fakultetah 
(oktober 2005, n=1645) 
 

Prenosnik i niso dovolj zmogljivi

1,8

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

2,2

2,2

1 2 3 4 5

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
ULJ

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

 
Slika 40:  Nezmogljivost prenosnikov kot razlog zakaj študenti nimajo svojega prenosnega 
računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika po fakultetah 
(oktober 2005, n=1645) 
 



Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij med študenti 
___________________________________________________________________________ 

47 

Baterije zdržijo premalo

2,1

2,2

2,4

2,5

2,5

2,5

2,8

2,9

1 2 3 4 5

Fakulteta za humanistične študije, UPR

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za matematiko in fiziko, ULJ

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za organizacijske vede, UMB

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
ULJ

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

 
Slika 41: Nezmogljivost prenosnikove baterije kot razlog zakaj študenti nimajo svojega 
prenosnega računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika po 
fakultetah (oktober 2005, n=1645) 
 

 

V povprečju: 

o Se študenti, ki študirajo ob delu manj strinjajo s trditvijo, da prenosnika 

nimajo, ker ga ne potrebujejo; 

o Bolj potrebujejo prenosnike, vendar se jim zdijo predragi študenti, ki živijo 

študentskem domu in drugi obliki bivanja v času študija (npr. pri fantu, 

punci);  

o Se študenti, ki študirajo ob delu bolj strinjajo s trditvijo, da prenosnika 

nimajo, ker si ga lahko sposodijo pri starših/ prijateljih; 

o Se absolventi bolj strinjajo s trditvijo, da se prenosnike težje nadgrajuje.   
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Tabela 10: Razlogi zakaj študenti nimajo svojega prenosnega računalnika med študenti, ki nimajo svojega lastnega prenosnega računalnika –
demografija (oktober 2005, n=1645) 
 

Razlogi, zakaj študenti 
nimajo svojega lastnega 
prenosnega računalnika: 

ga ne 
potrebujem 

bi ga 
potreboval, 
vendar so 
predragi 

ne vem, 
kakšnega 
kupiti 

imam 
osebni 

računalnik 
in ne 

potrebujem 
prenosnega 

lahko si ga 
sposodim pri 

starših/prijateljih 

šele 
varčujem 

zanj 

prenosnike 
se težje 

nadgrajuje 

prenosniki 
niso 

dovolj 
zmogljivi 

baterije 
zdržijo 
premalo 

n 

LETNIK ŠTUDIJA 
1. letnik 2.0 3.8 1.8 2.5 1.8 2.1 2.4 2.0 2.5 801 
2. letnik 2.3 3.6 1.9 2.9 2.0 1.9 2.3 2.0 2.4 344 
3. letnik 2.3 3.8 1.7 2.8 1.9 2.0 2.6 2.2 2.8 234 
4. letnik 2.0 3.9 1.6 2.7 1.8 2.2 2.5 2.0 2.2 141 
5. letnik 2.0 4.1 1.3 2.5 1.6 2.1 2.6 2.2 2.6 33 
absolvent 2.4 3.9 1.7 2.6 2.2 2.0 3.1 2.8 2.9 30 
pavziram/ nimam statusa 2.3 3.7 1.5 2.7 2.2 2.3 2.7 2.4 2.3 26 
NAČIN ŠTUDIJA 
redni 2.1 3.8 1.8 2.6 1.8 2.1 2.5 2.0 2.5 1567 
izredni 2.5 3.5 1.8 2.8 1.8 2.2 3.0 2.6 2.9 31 
ob delu 1.0 3.3 1.7 2.7 4.3 2.3 1.7 1.7 1.7 3 
drugo 2.2 4.2 2.7 2.2 1.7 2.8 3.2 1.8 3.4 6 
BIVANJE V ČASU ŠTUDIJA 
v študentskem domu 2.0 4.0 1.8 2.4 1.5 2.2 2.6 2.2 2.6 239 
doma pri starših 2.3 3.7 1.7 2.9 1.9 1.9 2.4 2.0 2.5 821 
v najetem stanovanju/ sobi 1.9 3.9 1.8 2.5 1.9 2.3 2.5 2.1 2.4 491 
v lastnem stanovanju 2.0 3.9 1.8 2.4 2.1 1.8 2.7 1.9 2.4 32 
pri sorodnikih 1.9 4.4 1.9 2.2 1.2 2.3 2.4 2.1 2.5 29 
drugo 1.8 3.7 2.2 2.2 2.7 2.7 2.7 3.0 2.5 6 
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4.2 Nakup prenosnika in obročno odplačevanje 

 

Študenti so odgovarjali tudi na vprašanje o pripravljenosti nakupa prenosnika z 

obročnim odplačevanjem. 

29,1%

28,0%

17,4%

14,9%

10,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ali bi načeloma bili pripravljeni kupiti prenosni računalnik z
obročnim odplačevanjem?

da, in sicer z dobo odplačevanja
36 mesecev

da, brez obročnega odplačevanja

da, in sicer z dobo odplačevanja
24 mesecev

ne

da, in sicer z dobo odplačevanja
12 mesecev

 
Slika 42: Pripravljenost nakupa prenosnega računalnika z obročnim odplačevanjem (oktober 
2005, n=2929) 
 

Kar 57.1% študentov je pripravljenih kupiti prenosni računalnik z določenim 

načinom obročnega odplačevanja, 14.9% jih je pripravljenih kupiti prenosnik 

brez obročnega odplačevanja, 28.0% študentov pa ni pripravljenih kupiti 

prenosnika z obročnim odplačevanjem.   
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13,2%

24,4%

28,6%

29,0%

29,4%

30,7%

31,0%

33,3%

19,1%

15,1%

17,6%

13,0%

20,5%

15,2%

24,1%

23,3%

11,8%

8,0%

6,7%

13,9%

8,9%

12,0%

14,6%

5,8%

5,9%

16,4%

12,5%

17,3%

11,0%

20,0%

8,2%

10,8%

50,0%

36,1%

34,6%

26,8%

30,3%

22,1%

22,2%

26,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fakulteta za humanistične študije,
UPR

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, UMB

Fakulteta za matematiko in f iziko,
ULJ

Fakulteta za računalništvo in
informatiko, ULJ

Fakulteta za gradbeništvo, UMB

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ

Fakulteta za družbene vede, ULJ

Fakulteta za organizacijske vede,
UMB

da, in sicer z dobo odplačevanja 12 mesecev da, in sicer z dobo odplačevanja 24 mesecev

da, in sicer z dobo odplačevanja 36 mesecev da, brez obročnega odplačevanja

ne
 

Slika 43: Pripravljenost nakupa prenosnega računalnika z obročnim odplačevanjem po 
fakultetah (oktober 2005, n=2542) 
 

Največji delež študentov, ki so pripravljeni kupiti prenosnik z določenim načinom 

obročnega odplačevanja obiskuje Fakulteto za družbene vede, ULJ (69.6%) ter 

Fakulteto za organizacijske vede, UMB (62.5%). Najmanj študentov, ki so 

pripravljeni z določenim načinom obročnega odplačevanja kupiti prenosni 

računalnik pa obiskuje Fakulteto za humanistične študije, UPR (44.1%).  

 

Glede na posamezne demografske karakteristike študentov je razvidno, da je v 

splošnem velik delež študentov pripravljen kupiti prenosnik z določenim načinom 

obročnega odplačevanja. Največji pa je ta delež med študenti, ki študirajo ob 

delu (81.3%), v času študija bivajo pri sorodnikih (67.4%) ter kako drugače -npr. 

pri fantu, punci (62.6%)  - ter pavzirajo oziroma nimajo statusa (61.3%).  
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Tabela 11: Pripravljenost nakupa prenosnega računalnika z obročnim odplačevanjem – demografija (oktober 2005, n=2874) 
 

Pripravljenost nakupa 
prenosnika z obročnim 

odplačevanjem 

da, in sicer z 
dobo 

odplačevanja 12 
mesecev 

da, in sicer z dobo 
odplačevanja 24 

mesecev 

da, in sicer z dobo 
odplačevanja 36 

mesecev 

da, brez 
obročnega 

odplačevanja 
ne n 

LETNIK ŠTUDIJA 
1. letnik 28.4% 18.7% 12.2% 13.3% 27.4% 1403 
2. letnik 28.1% 17.7% 8.3% 13.6% 32.2% 565 
3. letnik 32.0% 15.4% 9.6% 12.1% 30.9% 456 
4. letnik 27.7% 18.1% 10.0% 25.7% 18.5% 249 
5. letnik 28.7% 9.2% 11.5% 26.4% 24.1% 87 
absolvent 29.9% 17.9% 4.5% 23.9% 23.9% 67 
pavziram/ nimam statusa 40.9% 15.9% 4.5% 15.9% 22.7% 44 
NAČIN ŠTUDIJA 
redni 28.9% 17.5% 10.6% 14.9% 28.0% 2764 
izredni 35.5% 21.1% 9.2% 10.5% 23.7% 76 
ob delu 50.0% 18.8% 12.5% 12.5% 6.3% 16 
drugo 16.7% 8.3%  50.0% 25.0% 9 
BIVANJE V ČASU ŠTUDIJA 
v študentskem domu 25.3% 18.5% 12.0% 15.1% 29.2% 384 
doma pri starših 28.6% 17.6% 10.6% 13.7% 29.5% 1473 
v najetem stanovanju/ sobi 31.2% 16.9% 10.8% 16.5% 24.6% 881 
v lastnem stanovanju 29.4% 14.7% 4.4% 17.6% 33.8% 68 
pri sorodnikih 40.4% 21.2% 5.8% 17.3% 15.4% 52 
drugo 31.3% 12.5% 18.8% 12.5% 25.0% 16 
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4.3 Nakup prenosnika z obročnim odplačevanjem na 24 mesecev 

 

Študenti so med drugim odgovarjali tudi na vprašanje »Katero ponudbo izmed 

spodaj naštetih bi najraje izbrali, če bi računalnik odplačevali 24 mesecev?«, za 

katerega prikazujemo nekoliko bolj podrobno analizo. 
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Slika 44: Odločitev za nakup prenosnika z obročnim odplačevanjem na 24 mesecev (oktober 
2005, n=3519) 
 

Dobra tretjina (37.5%) študentov je pripravljenih z obročnim odplačevanjem na 

24 mesecev, kupiti zmogljivejši prenosnik za 10.000 SIT do 12.000 na mesec, 

19.2% študentov pa osnovni prenosnik za 8.000 SIT do 9.000 SIT na mesec. Medtem 

ko je 13.3% študentov pripravljenih kupiti zmogljivejši namizni računalnik za 

7.000 SIT do 8.000 SIT na mesec ter le 3.9% osnovnega namiznega za 5.000 SIT do 

6.000 SIT na mesec. Dobra četrtina (26.1%) študentov ni pripravljenih kupiti 

računalnik s takšnim načinom obročnega odplačevanja.   
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Slika 45: Odločitev za nakup prenosnika z obročnim odplačevanjem na 24 mesecev po 
fakultetah (oktober 2005, n=3436) 
 

Dobršen delež študentov na vseh fakultetah, je z obročnim odplačevanjem na 24 

mesecev, pripravljen kupiti zmogljivejši prenosni računalnik za 10.000 SIT do 

12.000 SIT na mesec, izstopajo pa Fakulteta za organizacijske vede, UMB (43.4%), 

Fakulteta za elektrotehniko, ULJ (41.5%), Fakulteta za računalništvo in 

informatiko, ULJ (39.9%) ter Fakulteta za družbene vede, ULJ (38.8%). Največji 

delež študentov, ki niso pripravljeni kupiti računalnika z obročnim odplačevanjem 

na 24 mesecev, obiskuje Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 

UMB (34.3%) ter Fakulteto za humanistične študije, UPR (34.0%). 
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Tabela 12: Odločitev za nakup prenosnika z obročnim odplačevanjem na 24 mesecev - demografija (oktober 2005, n=3450) 

Pripravljenost nakupa 
prenosnika z obročnim 
odplačevanjem na 24 

mesecev 

osnovni namizni 
računalnik za 
5.000 do 6.000 
SIT / mesec 

zmogljivejši 
namizni 

računalnik za 
7.000 SIT do 8.000 

SIT / 

osnovni prenosni 
računalnik za 

8.000 do 9.000 SIT 
/ mesec 

zmogljivejši 
prenosni 

računalnik za 
10.000 SIT do 
12.000 SIT/ 

mesec 

nisem 
pripravljen 

kupiti 
računalnika 
na takšen 
način 

n 

LETNIK ŠTUDIJA 
1. letnik 4.1% 18.2% 15.3% 38.3% 24.0% 1711 
2. letnik 4.3% 22.6% 11.9% 32.5% 28.7% 696 
3. letnik 2.4% 18.0% 9.6% 40.5% 29.5% 533 
4. letnik 1.8% 16.9% 14.4% 41.4% 25.5% 278 
5. letnik 7.7% 9.9% 17.6% 31.9% 33.0% 91 
absolvent 7.9% 28.9% 3.9% 34.2% 25.0% 76 
pavziram/ nimam statusa 1.7% 27.1% 11.9% 37.3% 22.0% 59 
NAČIN ŠTUDIJA 
redni 3.9% 19.3% 13.6% 36.9% 26.2% 3318 
izredni 2.3% 13.6% 11.4% 46.6% 26.1% 88 
ob delu 0% 5.6% 0% 83.3% 11.1% 18 
drugo 0% 7.7% 0% 61.5% 30.8% 13 
BIVANJE V ČASU ŠTUDIJA 
v študentskem domu 4.4% 16.4% 12.6% 42.4% 24.2% 451 
doma pri starših 3.3% 22.1% 12.5% 35.3% 26.7% 1793 
v najetem stanovanju/ sobi 4.4% 16.2% 15.6% 37.7% 26.0% 1048 
v lastnem stanovanju 5.0% 15.0% 3.8% 48.8% 27.5% 80 
pri sorodnikih 5.1% 6.8% 13.6% 50.8% 23.7% 59 
drugo 0% 26.3% 21.1% 36.8% 15.8% 19 
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Glede na posamezne demografske karakteristike študentov je razvidno, da je v 

splošnem velik delež študentov pripravljen kupiti prenosnik z obročnim 

odplačevanjem na 24 mesecev, in sicer so študenti predvsem pripravljeni kupiti 

zmogljivejši prenosni računalnik za 10.000 SIT do 12.000 SIT/ mesec. Največji delež 

takšnih je študentov višjih letnikov (3. in 4. letnik; 40.5% in 41.4%), študentov, ki 

študirajo ob delu (83.3%), v času študija bivajo pri sorodnikih (50.8%) ter v 

lastnem stanovanju (48.8%).  
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