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RIS 2004/2005 – telefonska anketa 
SPLETNE MOTNJE (#61) 
 

 

 

Rezultati temeljijo na reprezentativni telefonski anketi v decembru 2004. Na anketni vprašalnik je 
odgovarjalo 2,346 oseb. Povzamemo lahko naslednje osnovne ugotovitve: 
 

– Motnja zaradi nezaželenih komercialnih e-sporočil ter motnja zaradi oglasov na internetu v 
primerjavi s prejšnjimi leti premočrtno naraščata: nezaželenim komercialnim sporočilom 
nasprotuje že 70% uporabnikov interneta, skoraj polovica (48%) uporabnikov interneta se strinja, 
da je oglasov na internetu preveč in so nadležni, dobro tretjino (36%) pa motijo animirani oglasi 
na internetu.  

– Mesečne uporabnike interneta vse bolj skrbi varnost podatkov na internetu (ocena na lestvici 1 do 
5: 2001 � 3.1, 2002 � 3.2, 2004 � 3.3), stroški uporabe interneta pa jim v vse manjši meri 
predstavljajo omejitev pri njegovi uporabi (2001 � 3.2, 2002 � 2.5, 2004 � 2.3). 

– Mesečni uporabniki interneta, ki pregledujejo e-pošto večkrat dnevno, prejmejo dnevno v 
povprečju 15 e-sporočil (brez spama); tisti, ki pregledujejo e-pošto skoraj vsak dan ali nekajkrat 
tedensko, v povprečju prejmejo po 25 e-sporočil tedensko; tisti, ki jo pregledujejo nekajkrat 
mesečno, pa v povprečju prejmejo po 7 e-sporočil na mesec.  

– Uporabniki interneta, ki večkrat dnevno pregledujejo elektronsko pošto, mesečno prejmejo 438 
elektronskih sporočil, tedenski uporabniki elektronske pošte pa mesečno prejmejo 102 sporočila. 
Povprečje med vsemi uporabniki interneta (750,000 oseb) je 183 e-sporočil mesečno. 

– Kukije oz. piškotke pozna 66% uporabnikov interneta, od teh je takih, ki kukijev ne omejujejo, 
manj kot polovica (44%), skoraj tretjina pa jih zelo omejuje. 

– Hkrati s tem pa 80% uporabnikov, ki pojem kuki pozna, kukije briše vsaj enkrat mesečno. Med 
tistimi, ki poznajo kukije, jih niti ne omejuje niti ne briše, le okoli desetina. 

– Večina uporabnikov interneta dostopa do interneta v mesecu dni iz več kot enega računalnika. 
Večina teh tudi omejuje kukije ali jih vsaj mesečno briše. 

– Število tehnično identificiranih uporabnikov (na osnovi kukijev in IP številk) bo zaradi zgoraj  
navedenih razlogov bistveno precenjevalo dejansko število oseb, ki uporablja internet oziroma 
obiskuje določeno spletno mesto. 
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1.   Metodologija 
 

 

Ugotovitve v poročilu temeljijo na podatkih, zbranih z reprezentativno telefonsko anketo v 

mesecu decembru 2004. Z metodo računalniško podprtega telefonskega anketiranja je bilo 

anketiranih 2,364 posameznikov v starosti od 10 do 75 let. Iz gospodinjstva so bili 

respondenti izbrani po metodi zadnjega rojstnega dne.  

 

Področje spletnega oglaševanja in spletnih motenj je bilo zajeto v RIS-ovem delu vprašalnika, 

kjer so bile analize opravljene na mesečnih uporabnikih interneta. V poročilu so prav tako 

navedene primerjave s telefonskimi anketami iz prejšnjih let. 

 

Ker gre pri podrobnejših analizah pogosto za majhno število enot, so v tabelah vpeljane 

naslednje oznake, ki jih velja upoštevati tudi, kadar niso eksplicitno zapisane, saj je število 

enot razvidno pri vseh tabelah: 

  •  - nesprejemljivo nenatančna ocena, zgolj v ilustracijo (manj kot 10 enot); 

(()) - zelo nenatančna ocena (med 10 in 20 enot); 

 ()  - nenatančna ocena (med 20 in 30 enot). 

V poročilu je povsod razvidna odgovarjajoča velikost vzorca, iz česar je mogoče oceniti tudi 

natančnost ocene. 

 

Majhne celice lahko zato služijo zgolj kot ilustracija, nikakor pa ne kot osnova za posplošeno 

trditev. Podrobnosti o interpretacijah v primeru majhnega števila enot so na spletni strani 

http://backup.ris.org/topwww/metodologija.html, kjer je podrobneje obravnavana tudi 

metodologija.  

 

Na nekaterih mestih je za realno razumevanje podatkov navedena tudi standardna napaka 

ocene (SE). Upoštevati velja, da je običajni 95% interval zaupanja širok ± 2 SE, statistično 

značilna razlika dveh neodvisnih ocen s podobno standardno napako pa je 2.8 SE. 

 

Vzorec je utežen glede na osnovne demografske podatke, kar pomeni, da se vzorec ujema s 

slovensko populacijo. 
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2.   Stališča do spletnih motenj 
 

 

Četrtina uporabnikov interneta (n=290) je na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 

(popolnoma se strinjam) ocenjevala odnos do oglasov in nezaželenih komercialnih e-sporočil 

(spam). Interval zaupanja je širok ±0,2. 

 

Tabela 1: Odnos do oglasov in nezaželenih komercialnih e-sporočil ter varnosti in dostopa do interneta med 
mesečnimi uporabniki interneta (RIS - december 2004, n=290) 

 1-sploh se 
ne 

strinjam 
2 3 4 

5-
popolnoma 
se strinjam 

skupaj povprečje 

 n % n % n % n % n %   

Nadvse me moti počasonost 
nalaganja  

40 14 34 12 75 26 60 21 83 27 290 3,4 

Animirani oglasi na internetu me 
motijo. 

69 23 43 15 74 26 39 14 64 22 290 3,0 

Zelo me motijo nepovabljena 
propagandna e-mail  sporočila - 
spam. 

30 10 30 10 31 11 39 14 161 55 290 3,9 

Zelo me skrbi varnost podatkov 
na internetu. 

34 12 36 12 91 31 57 20 74 25 291 3,6 

Stroški uporabe interneta mi 
predstavljajo omejitev pri njegovi 
uporabi.  

123 42 50 17 65 19 38 13 26 9 291 2,3 

Oglasov na internetu je preveč in 
so prav nadležni 

52 18 31 11 71 24 48 17 88 31 290 3,3 

Računalniški virusi mi 
predstavljajo resno težavo. 

50 17 41 14 61 21 50 17 90 31 291 3,3 

Oglasi, ki se pojavljajo v novem 
oknu, so še posebej moteči. 

52 18 31 11 71 24 48 17 88 30 290 3,3 

Zanima me mobilni odstop do 
interneta. 

107 37 45 15 64 22 32 11 43 15 290 2,5 

 

Povprečne ocene se, na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam), 

gibljejo med 2.5 in 3.6. Nekoliko manj se strinjajo (2.3) s  trditvijo »Stroški uporabe interneta 

mi predstavljajo omejitev pri njegovi uporabi.«, nekoliko bolj pa s trditvijo  »Zelo me motijo 

nepovabljena propagandna sporočila – spam.«, katerih motnja je ocenjena s povprečno oceno 

3.9. Takšna oblika spletnega oglaševanja je za respondente torej najbolj nadležna. 
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Na naslednji sliki vidimo, da je od leta 2002 do leta 2004 nestrpnost do kakršnekoli oblike 

spletnega oglaševanja še narasla. Respondente najbolj motijo nepovabljena komercialna e-

mail sporočila – spam (3.9), manj pa animirani oglasi ali bannerji (3.0). Trend se torej 

ohranja, s porastom netolerance. 
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motijo.

Oglasi, ki se pojavljajo v novem oknu, so še
posebej moteči.

RIS 2002

RIS 2004

 

Slika 1: Odnos do oglasov in nezaželenih komercialnih e-sporočil med mesečnimi uporabniki interneta – 
povprečne ocene (RIS december 2004, n=290; RIS junij 2002, n=234) 

 

V primerjavi s februarjem 2001, junijem 2001 in junijem 2002 se (ne)strinjanje s trditvami, 

predstavljenimi na naslednji sliki, ni bistveno spremenilo, nakazuje pa se, da mesečne 

uporabnike interneta vse manj moti počasnost nalaganja strani na internetu, vse bolj skrbi 

varnost podatkov na internetu in vse manj stroški uporabe interneta predstavljajo omejitev pri 

njegovi uporabi.  

 

Tako junija 2001 in junija 2002 kot decembra 2004 so se respondenti najbolj strinjali s 

trditvijo, da jih moti počasnost nalaganja strani na internetu. Decembra 2004 so se poleg tega 

najbolj strinjali tudi s trditvijo, da jih zelo skrbi varnost podatkov na internetu (junija 2002 in 

junija 2001 na 2. mestu). Najmanj pa so se strinjali s trditvijo, da jim stroški uporabe interneta 

predstavljajo omejitev. Trditev »Računalniški virusi mi predstavljajo resno težavo.« je bila v 

letu 2004 respondentom postavljena prvič. 
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Slika 2: Odnos do interneta med mesečnimi uporabniki interneta; povprečne vrednosti (RIS – december 2004, 
n=291; RIS, junij 2002, n=234; RIS – junij 2001, n=255; RIS – februar 2001, n=390) 
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Primerjajmo odnos do nezaželenih komercialnih e-sporočil, v obdobjih od 1999 do 2004, s 

splošnim odnosom do spletnega oglaševanja. Gre za trditev “Oglasov na internetu je preveč 

in so prav nadležni.”. 
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Slika 3: Odnos do spletnega oglaševanja med mesečnimi uporabniki interneta – primerjava (RIS 1999, RIS 
2000, RIS 2002, RIS 2004) 

 

 

Delež tistih, ki se popolnoma strinjajo s trditvijo »Oglasov na internetu je preveč in so prav 

nadležni«, v letu 2004 narašča, in sicer v primerjavi s prejšnjimi leti predvsem na račun 

neodločenih, ki jih je v letu 2004 manj. Povprečna ocena strinjanja s trditvijo je v primerjavi z 

letoma 2000 in 2002 zelo podobna – za leto 2000 znaša 3.2, za leto 2002 3.1, za leto 2004 pa 

3.3. Povprečna ocena za leto 1999 je precej nižja in znaša 2.7.  

 

V naslednji tabeli predstavljamo povprečne vrednosti strinjanja s trditvijo »Oglasov na 

internetu je preveč in so prav nadležni.« glede na leto začetka uporabe interneta. Nestrinjanje 

s trditvijo »Oglasov na internetu je preveč in so prav nadležni.« je med mesečnimi uporabniki 

interneta tem večje, tem prej so začeli uporabljati internet: pri tistih, ki so začeli uporabljati 

internet leta 1996 in prej, povprečna vrednost strinjanja s trditvijo znaša 3.52, pri tistih, ki so 

internet začeli uporabljati v letih 2003 in 2004, pa vrednost znaša 2.84. 
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Tabela 2: Povprečno (ne)strinjanje s trditvijo »Oglasov na internetu je preveč in so prav nadležni.« med 
mesečnimi uporabniki interneta glede na leto prve uporabe interneta (RIS – december 2004, n=288)   

leto prve uporabe interneta povprečje n 

1996 in prej 3,52 29 

1997 - 1998 3,54 44 

1999 - 2000 3,56 84 

2001 - 2002 3,10 92 

2003 - 2004 2,84 40 

skupaj 3,31 288 

Opomba: Razlike med povprečji so statistično značilne; sig.=0.036, F=2.6. 

 

 

Medtem, ko se v letih 2000 - 2002 odnos do spletnega oglaševanja ni bistveno spremenil, se 

je v letu 2004 bistveno poslabšal. Gre seveda za dvojne vplive: 

- vpliv vstopanj novih uporabnikov, 

- dejanska sprememba odnosa uporabnikov. 
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Oglejmo si še trditev »Zelo me motijo nepovabljena propagandna sporočila – spam.«, v 

obdobjih od 1999 do 2004. 
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Slika 4: Odnos do nezaželenih komercialnih e-sporočil med mesečnimi uporabniki interneta – primerjava (RIS 
1999, RIS 2000, RIS 2001, RIS 2002, RIS 2004) 

 

 

V letu 2004 se zopet poveča delež tistih, ki se popolnoma strinjajo s trditvijo »Zelo me motijo 

nepovabljena propagandna sporočila – spam.«. Odnos do spama se tako premočrtno slabša, 

saj mu nasprotuje že skoraj 70% uporabnikov interneta. Na to kažejo tudi povprečne ocene, ki 

so iz leta v leto večje (leto 1999 – 3.0; leto 2000 – 3.4; leto 2001 – 3.7; leto 2002 – 3.7; leto 

2004 – 3.9). Večje razlike v deležih je opaziti z letom 1999 in 2000, medtem ko so deleži z 

letom 2001 zelo podobni, in tudi povprečna ocena je enaka in znaša 3.7. Vzroke tega si lahko 

razložimo s povečanjem števila takšnih množičnih oglasnih sporočil, saj so uporabniki, ki že 

več let uporabljajo internet, temu vse bolj izpostavljeni. 

 

Očitno je motnja zaradi spletnih oglasov (»Oglasov na internetu je preveč in so prav 

nadležni.«) precej manjša kot je motnja zaradi nezaželenih komercialnih e-sporočil (»Zelo me 

motijo nepovabljena propagandna sporočila – spam.«) in tudi neugoden trend je pri slednjih 

bistveno bolj izrazit (naslednja slika). 
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Slika 5: Delež odgovorov »strinjam se« in »popolnoma se strinjam« za navedeni trditvi med mesečnimi 
uporabniki interneta – primerjava (RIS 1999, RIS 2000, RIS 2001, RIS 2002, RIS 2004) 
 
 

V naslednji tabeli predstavljamo povprečne vrednosti strinjanja s trditvijo »Zelo me motijo 

nepovabljena propagandna sporočila – spam.« glede na leto začetka uporabe interneta. 

Nestrinjanje z navedeno trditvijo je med mesečnimi uporabniki interneta tem večje, tem prej 

so začeli uporabljati internet: pri tistih, ki so začeli uporabljati internet leta 1996 in prej, 

povprečna vrednost strinjanja s trditvijo znaša 4.43, pri tistih, ki so internet začeli uporabljati 

v letih 2003 in 2004, pa vrednost znaša 3.94. 

 

Tabela 3: Povprečno (ne)strinjanje s trditvijo »Zelo me motijo nepovabljena propagandna sporočila - spam.« 
med mesečnimi uporabniki interneta glede na leto prve uporabe interneta (RIS – december 2004, n=288)   

leto prve uporabe interneta povprečje n 

1996 in prej 4,43 28 

1997 - 1998 4,36 44 

1999 - 2000 4,04 84 

2001 - 2002 3,74 92 

2003 - 2004 3,39 41 

skupaj 3,94 288 

Opomba: Razlike med povprečji so statistično značilne; sig.=0.003, F=4.1. 
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Kljub majhnemu številu respondentov znotraj posameznih skupin se nakazuje (čeprav razlike 

statistično niso značilne), da počasnost nalaganja strani na internetu bolj motijo: 

- ženske, 

- mlajše (30 - 49 let), 

- v pogledu regij – obala, 

- tiste, ki imajo univerzitetno izobrazbo, 

- tiste, ki opravljajo svobodne poklice,  

- dnevne uporabnike interneta, 

- dolgoletne uporabnike interneta (začetek uporabe 1996-1998), 

- tiste, ki v glavnem znajo angleški jezik, 

- tiste, ki dnevno in tedensko berejo računalniške revije. 

 

Animirani oglasi na internetu bolj motijo: 

- tiste srednjih let (30 – 49 let); 

- v pogledu regij – vzhodna štajerska (MB), savinjska, 

- bolj izobražene (univerzitetna izobrazba), 

- tiste, ki opravljajo svobodne poklice,  

- dnevne uporabnike interneta, 

- tiste, ki so začeli uporabljati internet pred letom 1995, 

- tiste, ki angleški jezik govorijo tekoče, 

- mesečne bralce računalniških revij. 

 

S trditvijo „Zelo me motijo nepovabljena propagandna masovna e-mail sporočila – spam.“, 

se bolj strinjajo:  

- osebe srednjih let (30 – 49 let); 

- v pogledu regij – savinjska, 

- bolj izobraženi (univerzitetna izobrazba), 

- lastniki podjetij; 

- dnevni uporabniki interneta, 

- zgodnji uporabniki interneta (začetek uporabe med letoma 1996 in 1998), 

- tisti, ki angleški jezik govorijo tekoče, 

- dnevni bralci računalniških revij. 
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Varnost podatkov na internetu bolj skrbi: 

- tiste srednjih let in starejše,  

- v pogledu regij – vzhodna štajerska (MB), 

- srednje izobražene,  

- samostojne strokovnjake,  

- dnevne uporabnike interneta, 

- tiste, ki so začeli uporabljati internet med letoma 1996 in 1998, 

- tiste, ki angleški jezik govorijo tekoče, 

- dnevne bralce računalniških revij. 

 

Stroški uporabe interneta predstavljajo večjo omejitev predvsem:  

- zelo mladim (12 – 19 let); 

- v pogledu regij – obala, 

- manj izobraženim (osnovnošolska izobrazba), 

- tistim, ki opravljajo pogodbeno delo in nezaposlenim,  

- tistim, ki sploh ne govorijo angleško, 

- občasnim bralcem računalniških revij. 

 

S trditvijo „Oglasov na internetu je preveč in so prav nadležni.“, se bolj strinjajo:  

- moški; 

- mlajši in tisti srednjih let (20 – 49 let); 

- v pogledu regij – vzhodna štajerska (MB), 

- bolj izobraženi (univerzitetna izobrazba), 

- lastniki podjetij, 

- dnevni uporabniki interneta, 

- tisti, ki so začeli uporabljati internet pred letom 1995, 

- tisti, ki angleški jezik govorijo tekoče, 

- dnevni bralci računalniških revij. 

 

S trditvijo „Računalniški virusi mi predstavljajo resno težavo.“, se bolj strinjajo:  

- moški, 

- tisti srednjih let (30 – 49 let); 

- v pogledu regij – vzhodna štajerska (MB), savinjska, gorenjska, 

- srednješolsko izobraženi, 
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- tisti, ki opravljajo svobodne poklice, in samostojni podjetniki, 

- mesečni uporabniki interneta, 

- tisti, ki so začeli uporabljati internet med letoma 1996 in 1998, 

- tisti, ki v glavnem znajo angleško, 

- dnevni bralci računalniških revij. 

 

Mobilni dostop bolj zanima:  

- moške, 

- mlajše (20 – 29 let); 

- v pogledu regij – Prekmurje, 

- tiste z univerzitetno izobrazbo, 

- samostojne strokovnjake, 

- dnevne uporabnike interneta, 

- tiste, ki so začeli uporabljati internet med letoma 1996 in 1998, 

- tiste, ki v glavnem znajo angleško, 

- dnevne bralce računalniških revij. 

 



  Spletne motnje 2004/2005 

 RIS, Raba interneta v Sloveniji 17

Tabela 4: Odnos do oglasov in spama – sociodemografske značilnosti (RIS – december 2004, n=290) 

Sociodemografske 
značilnosti 
populacije 

Nadvse me moti 
počasnost 

nalaganja strani na 
internetu. 

Animirani oglasi 
na internetu me 

motijo. 

Zelo me motijo 
propagandna 
masovna e-mail 

sporočila. 

Zelo me skrbi 
varnost podatkov 
na internetu. 

 povprečna ocena povprečna ocena povprečna ocena povprečna ocena 

število 
(n) 

SPOL      
moški 3.3 2.9 3.9 3.4 144 
ženski 3.5 3.0 3.9 3.3 147 
STAROST      
12-19 3.4 2.6 3.7 3.1 61 
20-29 3.5 2.8 4.2 3.3 75 
30-49 3.3 3.2 4.0 3.4 113 
50-65 3.4 2.9 3.5 3.6 40 
REGIJA      
osrednja Slovenija 3.4 3.2 4.1 3.4 89 
vzhodna Štajerska (MB) 3.5 3.3 4.0 3.6 52 
savinjska (CE) 3.5 3.2 4.3 3.4 29 
gorenjska 3.1 2.6 4.1 3.1 36 
obala 3.7 2.6 3.8 2.6 25 
dolenjska 3.0 2.4 3.6 3.2 20 
prekmurje 3.4 2.4 3.2 3.1 15 
IZOBRAZBA      
dokončana OŠ 2.8 2.0 3.1 3.1 30 
poklicna šola 3.8 2.9 4.3 3.3 31 
srednja šola 3.4 3.9 4.3 4.0 7 
visoka strokovna šola 3.3 2.9 3.8 3.4 159 
univerzitetna in več 3.6 3.5 4.5 3.4 63 
ZAPOSLITVENI STATUS      
zaposlen (pri delodajalcu) 3.3 3.0 3.9 3.4 175 
lastnik podjetja 2.5 3.4 4.9 3.3 7 
samostojni podjetnik 3.5 2.4 4.4 3.6 9 
samozaposleni strokovnjaki 4.4 1.8 3.1 4.4 1 
svobodni poklici 4.5 3.9 4.3 3.5 13 
pogodbeno delo 2.7 2.9 2.9 2.4 14 
nezaposlen 2.9 2.0 3.2 3.1 27 
upokojenec 3.8 2.9 4.3 3.3 31 
gospodinja, služkinja 3.7 3.3 4.2 3.5 27 
POGOSTOST UPORABE 
INTERNETA 

    
 

dnevno 3.5 3.2 4.2 3.4 114 
tedensko 3.4 2.8 3.8 3.4 136 
mesečno 3.0 2.8 3.6 3.0 40 
ZAČETEK UPORABE 
INTERNETA 

    
 

1995 in prej 3.2 3.6 4.3 3.2 20 
1996 - 1998 3.6 3.2 4.4 3.5 55 
1999 - 2002 3.3 2.9 3.9 3.4 175 
po letu 2003 3.3 2.5 3.4 3.1 41 
ZNANJE ANGLEŠČINE      
sploh ne znam 3.0 2.1 3.1 2.7 3 
zelo slabo 3.4 2.9 3.4 3.3 18 
delno 3.4 3.1 3.7 3.4 28 
v glavnem znam 3.5 2.6 4.2 3.3 12 
tekoče in v celoti 3.4 3.1 4.3 3.4 62 
POGOSTOST BRANJA 
RAČUNALNIŠKIH REVIJ 

    
 

nikoli 3.6 2.9 3.8 3.3 18 
občasno 3.4 3.0 4.1 3.4 29 
mesečno 3.2 3.3 4.1 3.1 35 
tedensko 3.7 3.2 4.2 3.5 29 
dnevno 3.9 2.6 4.4 3.8 11 
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Tabela 5: Odnos do oglasov in spama – sociodemografske značilnosti (RIS – december 2004, n=290) 

Sociodemografske 
značilnosti 
populacije 

Stroški uporabe 
interneta mi 
predstavljajo 
omejitev pri 

njegovi uporabi. 

Oglasov na 
internetu je preveč 
in so prav nadležni. 

Računalniški virusi 
mi predtsavljajo 
resno težavo. 

Zanima me mobilni 
dostop do 
interneta. 

 povprečna ocena povprečna ocena povprečna ocena povprečna ocena 

število 
(n) 

SPOL      
moški 2.3 3.4 3.1 2.6 144 
ženski 2.3 3.2 3.5 2.4 147 
STAROST      
12-19 2.6 2.8 3.1 2.6 61 
20-29 2.2 3.5 3.2 2.8 75 
30-49 2.2 3.5 3.5 2.3 113 
50-65 2.4 3.3 3.2 2.3 40 
REGIJA      
osrednja Slovenija 2.3 3.4 3.2 2.4 89 
vzhodna Štajerska (MB) 2.2 3.7 3.5 2.5 52 
savinjska (CE) 2.3 3.6 3.7 2.7 29 
gorenjska 2.5 2.9 3.6 2.4 36 
obala 2.6 2.8 2.5 2.2 25 
dolenjska 2.4 3.0 3.0 2.8 20 
prekmurje 2.3 2.7 3.1 2.9 15 
IZOBRAZBA      
dokončana OŠ 2.9 2.0 3.0 2.5 30 
poklicna šola 2.3 3.3 2.9 2.7 31 
srednja šola 1.0 4.4 4.4 1.6 7 
visoka strokovna šola 2.3 3.3 3.4 2.4 159 
Univerzitetna in več 2.3 3.8 3.4 2.8 63 
ZAPOSLITVENI STATUS      
zaposlen (pri delodajalcu) 2.2 3.4 3.4 2.3 175 
lastnik podjetja 1.8 4.4 2.9 3.4 7 
samostojni podjetnik 2.0 3.5 4.0 3.0 9 
samozaposleni strokovnjaki 1.0 2.5 3.0 3.8 1 
svobodni poklici 2.3 3.9 3.6 3.1 13 
pogodbeno delo 2.6 2.5 3.0 3.0 14 
nezaposlen 2.7 1.9 3.0 2.4 27 
upokojenec 2.3 3.3 2.9 2.7 31 
gospodinja, služkinja 2.5 3.7 3.3 2.9 27 
POGOSTOST UPORABE 
INTERNETA     

 

dnevno 2.3 3.5 3.3 2.7 114 
tedensko 2.3 3.2 3.3 2.4 136 
mesečno 2.3 3.0 3.4 2.3 40 
ZAČETEK UPORABE 
INTERNETA     

 

1995 in prej 1.9 3.6 3.3 2.5 20 
1996 - 1998 2.5 3.5 3.5 3.0 55 
1999 - 2002 2.3 3.3 3.3 2.3 175 
po letu 2003 2.3 2.8 3.2 2.7 41 
ZNANJE ANGLEŠČINE      
sploh ne znam 2.9 2.7 3.1 2.3 3 
zelo slabo 2.2 3.2 3.1 2.2 18 
delno 2.2 3.2 3.2 2.2 28 
v glavnem znam 2.3 3.3 3.5 2.7 12 
tekoče in v celoti 2.4 3.5 3.4 2.9 62 
POGOSTOST BRANJA 
RAČUNALNIŠKIH REVIJ     

 

nikoli 2.2 3.4 3.4 2.2 18 
občasno 2.5 3.2 3.4 2.6 29 
mesečno 2.1 3.5 3.1 3.0 35 
tedensko 2.3 3.5 3.5 2.9 29 
dnevno 1.6 3.6 3.9 2.7 11 
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3.   Prejemniki e-pošte 
 

Oglejmo si, kako pogosto mesečni uporabniki interneta pregledujejo svojo elektronsko pošto. 
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Slika 6: Pregledovanje e-pošte med mesečnimi uporabniki interneta (RIS – december 2004, n=291; RIS – junij 
2002, n=234; RIS – junij 2001, n=255) 
 

 

Tabela 6: Pregledovanje e-pošte med mesečnimi uporabniki interneta (RIS – december 2004, n=291; RIS – junij 
2002, n=234; RIS – junij 2001, n=255) 

Kako pogosto pregledujete 
elektronsko pošto? 

2001 2002 2004 

 število delež % število delež % število delež % 

večkrat dnevno 73 28 78 33  106 36 
skoraj vsak dan 53 21 47 20  45 16 
nekajkrat tedensko 48 19 43 18  70 24 
nekajkrat mesečno 39 15 34 15  38 13 
manj kot 1 krat na mesec 8 3 4 1  5 2 
ne uporabljam elektronske pošte 33 13 29 12  27 10 
skupaj 255 100 234 100  291 100  
 
 
Leta 2004 dobra tretjina (36%) mesečnih uporabnikov interneta pregleduje e-pošto večkrat 

dnevno, slaba petina (16%) pa pregleduje e-pošto skoraj vsak dan. Relativno velik delež 

(10%) mesečnih uporabnikov interneta sploh ne uporablja e-pošte. To pa so predvsem novi, 

manj intenzivni uporabniki interneta. 
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V primerjavi z letom 2002 ne opazimo bistvenih razlik, čeprav se je rahlo povečal delež tistih, 

ki večkrat dnevno pregledujejo e-pošto. Zanimivo je, da se tudi delež tistih, ki e-pošte ne 

uporabljajo, ni bistveno zmanjšal, kar lahko pojasnimo z novimi uporabniki interneta.  

 

Oglejmo si še absolutno število prejemnikov e-pošte glede na celotno populacijo mesečnih 

uporabnikov interneta, ki za mesec junij 2001 znaša 440,000, za junij 2002 570,000 ter za 

december 2004 750,000 uporabnikov interneta. 
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Slika 7: Pregledovanje e-pošte glede na celotno populacijo mesečnih uporabnikov interneta (RIS – december  
2004, n=291; RIS – junij 2002, n=234; RIS – junij 2001, n=255) 

 

 

Očitno je, da se je število tistih, ki vsaj mesečno pregledujejo e-pošto, močno povečalo, 

medtem ko se število tistih, ki ne uporabljajo e-pošte, ni bistveno spremenilo. 

 

 

Nakazuje se, da so tisti, ki večkrat dnevno pregledujejo e-pošto: 

- moški, 

- starejši (30-49 let), 

- izobraženi (višja in visoka šola), 

- zaposleni, 

- iz osrednje Slovenije, 

- pogosti uporabniki interneta, 
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- dolgoletni uporabniki interneta, 

- v glavnem znajo angleško, 

- pogosto berejo računalniške revije. 

 

Tisti, ki skoraj vsak dan ali nekajkrat tedensko pregledujejo e-pošto, so v skupini: 

- moških, 

- najmlajših (12-19 let), 

- v pogledu regij – gorenjska, goriška in Prekmurje, 

- šolajoči, 

- tistih, ki internet uporabljajo nekajkrat tedensko, 

- tistih, ki so internet začeli uporabljati med letoma 1999-2002, 

- tistih, ki občasno berejo računalniške revije. 

 

Tisti, ki nekajkrat mesečno ali manj kot enkrat na mesec pregledujejo e-pošto, so v skupini: 

- moških, 

- najmlajših (12-19 let), 

- šolajočih, 

- v pogledu regij – vzhodna štajerska (MB), obala, 

- tistih, ki internet uporabljajo nekajkrat tedensko, 

- tistih, ki so internet začeli uporabljati med letoma 1999-2002, 

- tistih, ki slabo znajo angleško. 

 

Tisti, ki ne uporabljajo e-pošte, so v skupini: 

- žensk, 

- najmlajših (12-19 let), 

- šolajočih, 

- v pogledu regij – gorenjska, 

- tistih, ki internet uporabljajo nekajkrat mesečno, 

- tistih, ki slabo znajo angleško, 

- tistih, ki občasno ali nikoli berejo računalniške revije. 
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Tabela 7: Pregledovanje e-pošte – sociodemografske značilnosti (RIS – december 2004, n=291) 

Kako pogosto pregledujete e-pošto? 
Sociodemografske značilnosti 
populacije večkrat dnevno 

skoraj vsak dan 
ali nekajkrat 
tedensko 

nekajkrat mesečno 
ali manj kot e-krat 

na mesec 

ne uporabljam e-
pošte 

 n delež % n delež % n delež % n delež % 

skupaj 
(n) 

SPOL          
moški 66 40 60 36 29 18 10 6 166 
ženski 39 32 54 44 14 11 17 13 125 
STAROST          
12-19 10 14 33 45 19 27 11 15 72 
20-29 36 43 36 43 8 10 3 4 84 
30-49 52 48 37 34 10 9 10 9 109 
nad 49 let 7 30 8 33 5 23 3 13 23 
REGIJA          
osrednja Slovenija 38 39 34 34 16 16 10 11 99 
vzhodna štajerska (MB) 17 31 23 43 10 19 3 6 53 
savinjska (CE) 18 50 13 36 1 2 4 12 35 
gorenjska 7 26 12 44 4 15 4 15 26 
goriška 6 32 10 48 2 13 1 7 19 
obala 8 32 10 40 5 18 2 10 25 
dolenjska 8 39 8 39 3 15 1 7 21 
prekmurje 4 38 5 49 1 13   10 
IZOBRAZBA          
osnovna šola   7 63 4 37   11 
poklicna šola 15 27 18 33 14 25 8 15 55 
srednja šola 27 41 28 42 5 8 6 9 66 
višja in visoka šola 41 62 19 28 4 6 2 4 66 
šolajoči 23 25 42 46 16 17 11 12 92 
ZAPOSLITVENI STATUS          
zaposleni 81 46 61 35 20 11 14 8 177 
nezaposleni/brezposelni 1 6 8 62 4 32   13 
upokojenci 2 19 2 19 4 40 2 22 10 
šolajoči 22 24 42 47 15 17 11 12 90 
POGOSTOST UPORABE 
INTERNETA 

         

večkrat dnevno 81 71 27 23 3 2 4 4 115 
skoraj vsak dan 17 31 28 52 6 11 3 6 53 
nekajkrat tedensko 6 7 55 59 23 25 9 10 93 
nekajkrat mesečno 1 4 5 18 12 40 11 37 29 
ZAČETEK UPORABE 
INTERNETA 

         

1996 in prej 26 65 8 21 4 9 2 4 40 
1997 - 1998 26 49 18 34 5 9 4 8 53 
1999 - 2000 30 30 47 47 14 14 9 9 99 
2001 - 2002 20 30 23 35 14 21 9 14 66 
2003 - 2004 4 14 18 58 6 18 3 9 32 
ZNANJE ANGLEŠČINE          
sploh ne znam 2 16 3 28 4 34 3 22 11 
zelo slabo, delno 28 30 36 38 14 14 16 17 95 
v glavnem znam, znam tekoče 61 50 45 37 9 8 6 5 121 
BRANJE RAČUNALNIŠKIH 
REVIJ 

         

nikoli 27 29 39 42 15 17 11 12 92 
občasno 36 37 39 40 10 11 12 12 98 
mesečno 42 45 32 35 16 17 3 3 92 
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4.   Število prejetih elektronskih sporočil 

 

a) mesečni uporabniki interneta, ki pregledujejo e-pošto večkrat dnevno 

 

Na vprašanje “Koliko elektronskih sporočil v povprečju prejmete na dan?” so odgovarjali 

tisti, ki večkrat dnevno pregledujejo elektronska sporočila (teh je 36% oz. 103 osebe). Izkaže 

se, da skoraj polovica vprašanih prejema 1 do 5 elektronskih sporočil na dan, slaba petina 

(16%) pa prejema več kot 21 elektronskih sporočil na dan. 
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Slika 8: Koliko elektronskih sporočil pa v povprečju prejmete na dan?; velja za mesečne uporabnike interneta, ki 
pregledujejo e-pošto večkrat dnevno (RIS – december 2004, n=103; RIS – junij 2002, n=78) 

 

Tabela 8: Koliko elektronskih sporočil pa v povprečju prejmete na dan?; velja za mesečne uporabnike interneta, 
ki pregledujejo e-pošto večkrat dnevno (RIS – december 2004, n=103; RIS – junij 2002, n=78) 

 Število (2002) delež % (2002) Število(2004) delež % (2004) 
1 do 5 40 50  48 47 
6 do 10 19 24  26 25 
11 do 15 4 5 5 5 
16 do 20 6 7 8 8 
21 in več 11 14 16 16 
skupaj 78 100 103 100 
povprečno število elektronskih sporočil/dan 7.9  14.6  
skupno mesečno povprečje 240  438  
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Mesečni uporabniki interneta, ki večkrat dnevno pregledujejo elektronska sporočila, v 

povprečju prejmejo po 15 elektronskih sporočil na dan, medtem ko na mesec v povprečju 

prejmejo po  438 e-sporočil. 

 
 

b) mesečni uporabniki interneta, ki pregledujejo e-pošto skoraj vsak dan ali 

nekajkrat tedensko 

 

Na vprašanje »Koliko elektronskih sporočil v povprečju prejmete na teden?« so odgovarjali 

tisti, ki skoraj vsak dan (teh je 16% oz. 45 oseb) ali nekajkrat tedensko (teh je 24% oz. 70 

oseb) pregledujejo elektronska sporočila. Izkaže se, da dobra polovica (56%) vprašanih 

prejema 1 do 5 elektronskih sporočil, medtem ko približno petina (19%) prejema tudi 21 in 

več elektronskih sporočil na teden. 
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Slika 9: Koliko elektronskih sporočil pa v povprečju prejmete na teden?; velja za mesečne uporabnike interneta, 
ki pregledujejo e-pošto skoraj vsak dan ali nekajkrat tedensko (RIS – december 2004, n=111; RIS – junij 2002, 
n=88) 
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Tabela 9: Koliko elektronskih sporočil pa v povprečju prejmete na teden?; velja za mesečne uporabnike 
interneta, ki pregledujejo e-pošto skoraj vsak dan ali nekajkrat tedensko (RIS – december 2004, n=111; RIS – 
junij 2002, n=88) 

 Število (2002) delež % (2002) Število (2002) delež % (2002) 
1 do 5 46 52  63 56 
6 do 10 20 23  20 18 
11 do 15 5 6 4 4 
16 do 20 7 8 5 5 
21 in več 10 11 19 17 
skupaj 88 100 111 100 
povprečno število elektronskih sporočil/teden 8,7  25  
skupno mesečno povprečje 36  102  

 

Mesečni uporabniki interneta, ki skoraj vsak dan ali nekajkrat tedensko pregledujejo 

elektronska sporočila, v povprečju prejmejo po 25 elektronskih sporočil na teden, medtem ko 

na mesec v povprečju prejmejo po 102 e-sporočil. 

 

c) mesečni uporabniki interneta, ki pregledujejo e-pošto nekajkrat mesečno 

ali redkeje 

 

Na vprašanje »Koliko elektronskih sporočil v povprečju prejmete na mesec?« so odgovarjali 

tisti, ki nekajkrat mesečno (teh je 13% oz. 38 oseb) ali manj kot enkrat na mesec (teh je 2% 

oz. 5 osebe) pregledujejo elektronska sporočila. Izkaže se, da skoraj dve tretjini vprašanih 

prejema 1 do 5 elektronskih sporočil, le slaba desetina pa prejema 21 in več elektronskih 

sporočil. 
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Slika 10: Koliko elektronskih sporočil pa v povprečju prejmete na mesec?; velja za mesečne uporabnike 
interneta, ki pregledujejo e-pošto nekajkrat mesečno ali redkeje (RIS – december 2004, n=40; RIS – junij 2002, 
n=35)  
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Tabela 10: Koliko elektronskih sporočil pa v povprečju prejmete na mesec?; velja za mesečne uporabnike 
interneta, ki pregledujejo e-pošto nekajkrat mesečno ali redkeje (RIS – december 2004, n=40; RIS – junij 2002, 
n=35)  

Število (2002) delež % (2002) Število (2004) delež % (2004) 
1 do 5 23 66  25 63 
6 do 10 1 3  10 25 
11 do 15 5 14 0 0 
16 do 20 4 11 1 3 
21 in več 2 6 4 9 
povprečje 7.4 100 7 100 

 

Mesečni uporabniki interneta, ki nekajkrat mesečno ali manj kot enkrat na mesec pregledujejo 

elektronska sporočila, v povprečju prejmejo po 7 elektronskih sporočil mesečno. 

 
 

d) skupaj 

 

Skupno povprečno število prejetih elektronskih sporočil si poglejmo na 2 načina: 

1. med vsemi mesečnimi uporabniki interneta (tudi tistimi, ki ne pregledujejo e-pošte),  

2. med mesečnimi uporabniki interneta, ki pregledujejo elektronsko pošto. 

 

Iz naslednje tabele je razvidno, da med vsemi mesečnimi uporabniki interneta uporabniki e-

pošte v povprečju prejmejo 183 e-sporočil mesečno. 

 

Tabela 11: Povprečno število prejetih elektronskih sporočil med vsemi mesečnimi uporabniki interneta (RIS – 
december 2004, n=291) 

Kako pogosto pregledujete e-pošto?  
povprečno število 
prejetih e-sporočil 

skupno število prejetih 
e-sporočil 

skupno mesečno povprečje 
prejetih e-sporočil 

večkrat dnevno 14.6/dan 4.8/dan (14.6×0.33) 144/mesec (4.8×30)  
skoraj vsak dan ali nekajkrat tedensko 25/teden 9.5/teden (25×0.38) 38/mesec (9.5×4)  
nekajkrat mesečno  7/mesec 1.1/mesec (7×0.15) 1.1/mesec  
skupaj 15.4 183/mesec  

 

Glede na celotno populacijo mesečnih uporabnikov interneta, ki jih je bilo decembra 2004 v 

Sloveniji 750,000, mesečni uporabniki interneta prejmejo dobrih 137 mio e-sporočil mesečno.  

 

Leta 2002 so uporabniki interneta prejeli le 92 e-sporočil mesečno, kar je bilo glede na 

celotno populacijo mesečnih uporabnikov interneta 52 mio e-sporočil. 
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Iz naslednje tabele pa je razvidno, da mesečni uporabniki, ki pregledujejo e-pošto, v 

povprečju prejmejo 216 e-sporočil mesečno. 

 

Tabela 12: Povprečno število elektronskih sporočil – samo uporabniki interneta, ki pregledujejo e-pošto (RIS – 
december 2004, n=291) 

Kako pogosto pregledujete e-pošto?  
povprečno število 
prejetih e-sporočil 

skupno število prejetih 
e-sporočil 

skupno mesečno povprečje 
prejetih e-sporočil 

večkrat dnevno 14.6/dan 5.7/dan (14.6×0.39) 171/mesec (5.7×30)  
skoraj vsak dan ali nekajkrat tedensko 25/teden 11/teden (25×0.44) 44/mesec (11×4)  
nekajkrat mesečno  7/mesec 1.3/mesec (7×0.17) 1.3/mesec  
skupaj 18 216/mesec  
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5.   Kukiji 

 

Tretjina tistih, ki vsaj mesečno uporabljajo internet, je odgovarjala na vprašanja o kukijih 

oziroma piškotkih. Vidimo, da dve tretjini respondentov poznata izraz kuki oz. piškotek. 

66%

34%

da

ne

 

Slika 1: Ali poznate izraz kuki oz. piškotek? (RIS – december 2004, n=64) 

 

V nadaljevanju so bili tisti, ki poznajo kukije oz. piškotke, vprašani, ali omejujejo njihovo 

inštalacijo na njihovem glavnem računalniku za dostop do interneta. Vidimo, da jih skoraj ena 

tretjina zelo omejuje, dobra petina pa delno. Torej, polovica respondentov, ki pozna kukije, 

jih vsaj delno omejuje, slaba polovica (45%) pa tega ne počne. 
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Slika 11: Ali omejujete inštalacijo kukijev na vašem glavnem računalniku za dostop do interneta?; velja za 
mesečne uporabnike interneta, ki poznajo kukije oz. piškotke (RIS – december 2004, n=40) 
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Shema 1: Potek vprašanj o kukijih 

 

Nadalje so bili respondenti, ki poznajo izraz kuki, vprašani, kako pogosto se kukiji brišejo na 

njihovem glavnem računalniku. Spodnja slika kaže, da dobra petina respondentov briše kukije 

mesečno, ravno tako petina tedensko. Dnevno jih briše slaba petina (19%). 12 (29%) 

respondentov ne ve, kako pogosto se na njihovem glavnem računalniku brišejo kukiji. 

  

Ali poznate izraz 
kuki? (n=64) 

Da  (66%, n=42) 

 
Ne (34%, n=22) 

 

Da, zelo omejujem 
(27,5%, n=11) 

 

Delno omejujem 
(22,5%, n=9) 

 

Ne omejujem (45%, 
n=18) 

Ne vem, uporabljam 
siceršnje nastavitve 

(5%, n=2) 

Ne vem (n=2) 

Dnevno (n=8) 

Tedensko (n=9) 

Mesečno (n=9) 

Nekajkrat letno ali 
redkeje (n=3) 

Se ne brišejo (n=1) 

Ne vem (n=12) 

Ali omejujete inštalacijo kukijev? Kako pogosto se kukiji brišejo? 
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Slika 12: Kako pogosto pa se na tem glavnem računalniku kukiji brišejo?; velja za mesečne uporabnike 
interneta, ki poznajo izraz kuki oz. piškotek (RIS - december 2004, n=42) 
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Iz spodnje tabele npr. razberemo, da dobra polovica (55%) mesečnih uporabnikov interneta, 

ki poznajo izraz kuki oz. piškotek in ki zelo omejuje inštalacijo kukijev (piškotkov) na 

njihovem glavnem računalniku za dostop do interneta, dnevno briše kukije na njihovem 

glavnem računalniku. 

 

Tabela 13: Kontingenčna tabela: omejevanje inštalacije kukijev in brisanje kukijev na glavnem računalniku; 
velja za mesečne uporabnike interneta, ki poznajo izraz kuki oz. piškotek (RIS – december 2004, n=33) 

Kako pogosto pa se na tem glavnem računalniku kukiji brišejo? 
 
 

 
Ali omejujete inštalacijo kukijev 
(angl. cookies) na vašem 
glavnem računalniku za dostop 
do interneta? dnevno tedensko mesečno 

nekajkrat letno 
ali redkeje 

se ne brišejo skupaj n 

zelo omejujem 55% 27% 18% 0% 0% 100% 11 
delno 22% 33% 44% 0% 0% 100% 9 
ne omejujem  40% 20% 30% 10% 100% 10 
ne vem, uporabljam siceršnje 
(default) nastavitve 33%  67%   100% 

3 

skupaj 27% 30% 30% 9% 3% 100% 33 

 

Vsi respondenti, ki vsaj delno omejujejo inštalacijo kukijev (piškotkov) na njihovem glavnem 

računalniku za dostop do interneta, brišejo kukije na njihovem glavnem računalniku mesečno 

ali pogosteje. 

 

Tabela 14: Kontingenčna tabela: omejevanje inštalacije kukijev in brisanje kukijev na glavnem računalniku; 
velja za mesečne uporabnike interneta, ki poznajo izraz kuki oz. piškotek (RIS – december 2004, n=33) 

 
brišejo kukije vsaj 

mesečno 
redko ali nikoli ne 
brišejo kukijev 

skupaj 

omejujejo inštalacijo 
kukijev 

20 0 20 

ne omejujejo inštalacije 
kukijev 

9 4 13 

skupaj 29 4 33 

 

Kljub majhnemu vzorcu ugotavljamo, da le manjšina tistih, ki ve kaj je kuki, ne omejuje in ne 

briše kukijev. 
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6.   Število računalnikov za dostop do interneta 

 

Naslednja slika prikazuje omejevanje kukijev glede na število različnih računalnikov, ki jih 

respondenti uporabljajo za dostop do interneta v tipičnem delovnem mesecu. Najprej je treba 

opozoriti na majhno število odgovorov pri posamezni kategoriji, saj je na obe vprašanji skupaj 

odgovarjalo le 41 respondentov, od katerih jih: 

– 42% dostopa do interneta z enega računalnika, 

– 24% dostopa do interneta z dveh računalnikov, 

– 17% s treh računalnikov, 

– 10% s štirih računalnikov, 

– 5% s petih računalnikov, 

– 2% pa jih do interneta dostopa s šestih računalnikov. 

 

Če upoštevamo vse respondente (64), ki so odgovarjali na vprašanje, iz koliko različnih 

računalnikov dostopajo do interneta v tipičnem delovnem mesecu in ne samo tiste, ki poznajo 

izraz kuki, so zgornji deleži podobni. 
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Slika 13: Omejevanje kukijev (piškotkov) glede na število računalnikov, ki jih mesečni uporabniki interneta, ki 
poznajo izraz kuki (piškotek), uporabljajo za dostop do interneta v tipičnem delovnem mesecu (RIS – december 
2004, n=41) 
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Manj kot polovica uporabnikov interneta torej dostopa do interneta samo z enega računalnika. 

Ob tem večina mesečnih uporabnikov interneta, ki dostopajo do interneta samo z enega 

računalnika: 

– bodisi omejuje inštalacijo kukijev, 

– bodisi kukije vsaj mesečno briše. 

 

Dodati velja, da ima večina PC-jev več kot enega uporabnika. S tem je za večino uporabnikov 

otežena identifikacija (uporabnik=kuki) in tudi izračun presečnih množic med obiskom 

spletnih mest. Večina mesečnih uporabnikov interneta, ki dostopajo do interneta z dveh ali 

več računalnikov, namreč omejuje in briše kukije ali jih vsaj mesečno briše. 

 

Tabela 15: Omejevanje inštalacije kukijev in brisanje kukijev na glavnem računalniku glede na število 
računalnikov, ki jih mesečni uporabniki interneta, ki poznajo izraz kuki (piškotek), uporabljajo za dostop do 
interneta v tipičnem delovnem mesecu (RIS – december 2004, n=32) 

 
omejujejo + 

brišejo 
ne omejujejo + 

brišejo 
omejujejo +  
ne brišejo 

ne omejujejo +  
ne brišejo 

skupaj 

1 PC 8 5 0 1 14 
2+ PC 12 3 0 3 18 
skupaj 20 8 0 4 32 

 
 
Tisti, ki poznajo kukije oz. piškotke, spadajo v skupino: 

- moških, 

- srednjih let (30 - 49), 

- šolajočih, 

- zaposlenih, 

- v pogledu regij – osrednja Slovenija, 

- tistih, ki internet uporabljajo dnevno, 

- tistih, ki so internet začeli uporabljati med letoma 1999-2000, 

- tistih, ki v glavnem znajo angleško, 

- tistih, ki občasno berejo računalniške revije. 

 

Iz navedenih analiz torej lahko sklepamo, da je zaradi uporabe večjega števila PC-jev s strani 

istega uporabnika ter zaradi omejevanja in brisanja kukijev, preslikava tehnično 

identificiranega uporabnika (na osnovi kukija, IP-ja, browserja) v dejansko osebo, vse bolj 

težavna. Uporabniki, ki dostopajo le iz enega PC-ja in na njem kukijev ne brišejo niti ne 

omejujejo, bodo v tehničnih meritvah močno podcenjeni. 
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Tabela 16: Sociodemografske značilnosti tistih, ki poznajo oz. ne poznajo piškotkov oz. kukijev (RIS – 
december 2004, n=64) 

Ali poznate izraz kuki (angl. cookies) oziroma 
piškotek? 

da ne 
Sociodemografske značilnosti 
populacije 

n delež % n delež % 
skupaj 
(n) 

SPOL      
moški 24 70 10 30 35 
ženski 18 62 11 38 29 
STAROST      
12-19 10 68 5 32 15 
20-29 13 81 3 19 16 
30-49 17 61 11 39 28 
nad 49 let 2 39 3 61 5 
REGIJA      
osrednja Slovenija 16 69 7 31 23 
vzhodna štajerska (MB) 8 71 3 29 11 
savinjska (CE) 2 100   2 
gorenjska 3 41 5 59 8 
goriška 3 68 1 32 4 
obala 6 87 1 13 7 
dolenjska 3 54 2 46 5 
prekmurje 0 20 2 80 2 
IZOBRAZBA      
osnovna šola   2 100 2 
poklicna šola 4 32 8 68 12 
srednja šola 12 83 2 17 14 
višja in visoka šola 10 72 4 28 14 
šolajoči 17 77 5 23 22 
ZAPOSLITVENI STATUS      
zaposleni 26 62 16 38 42 
nezaposleni/brezposelni 0 0 0 0 0 
upokojenci 0 20 1 80 2 
šolajoči 16 80 4 20 20 
POGOSTOST UPORABE 
INTERNETA 

     

večkrat dnevno 24 95 1 5 25 
skoraj vsak dan 5 58 3 42 8 
nekajkrat tedensko 11 47 13 53 24 
nekajkrat mesečno 2 31 4 69 6 
ZAČETEK UPORABE 
INTERNETA 

     

1996 in prej 8 85 1 15 10 
1997 - 1998 9 93 1 7 10 
1999 - 2000 12 66 6 34 18 
2001 - 2002 8 39 12 61 19 
2003 - 2004 5 77 1 23 6 
ZNANJE ANGLEŠČINE      
sploh ne znam 1 40 2 60 3 
zelo slabo, delno 13 53 12 47 25 
v glavnem znam, znam tekoče 28 77 8 23 36 
BRANJE 
RAČUNALNIŠKIH REVIJ 

     

nikoli 12 52 11 48 23 
občasno 19 76 6 24 25 
mesečno 12 72 5 28 16 

 

 


