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Povzetek  

 

Konec leta 2002 ima 38% gospodinjstev dostop do interneta, s čimer se Slovenija bliža 

povprečju EU (41% v juniju 2002), ki ga je pred časom tudi že presegala. S širjenjem dostopa 

se povečuje tudi absolutno število gospodinjstev pri skoraj vseh ponudnikih. V pogledu 

relativnih deležev se na račun Siola – sicer zelo počasi in postopno – dolgoročno manjšajo 

deleži vseh ponudnikov, na čelu z Arnesom. Izjema je bil pojav Voljatela, ki je SiOLu odvzel 

znaten delež. SiOL ima slabi dve petini, Arnes dobro tretjino, Voljatel pa dobro petino vseh 

gospodinjstev z dostopom, pri čemer pri Voljatelu visoko prevladuje navadni klicni 

modemski dostop.  

 

Opazno je  naraščanje hitrih dostopov, ki imajo – podobno kot v EU –  že več kot tretjinski 

delež. Čeprav o zamenjavi s hitrejšim dostopom razmišlja skoraj polovica gospodinjstev z 

dostopom, je pri naraščanju tovrstnih namer prišlo do določene stagnacije. Vsekakor pa 

ostajajo nadvse visoke namere do dostopa novih gospodinjstev, saj poleg 38% gospodinjstev 

ki že imajo dostop, nadaljnja tretjina gospodinjstev o dostopu že razmišlja, desetina pa 

načrtuje priklop v  naslednjih šestih mesecih.  
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GLAVNE UGOTOVITVE 
 

V decembru 2002 je bila izvedena reprezentativna telefonska anketa RIS2002/2 (n=1,752) v populaciji 

10-75 let, kjer so podrobno analizirani tudi ponudniki dostopa do interenta med gospodinjstvi: 

�� Dostop do interneta ima 38% oziroma 261,000 gospodinjstev; večina (90% oziroma 235,000) ima 

samo enega ponudnika dostopa do interneta. 

�� SiOL ima med gospodinjstvi z dostopom 35% tržni delež (13% vseh gospodinjstev). Upoštevajoč 

95% interval zaupanja je to v populaciji 77,000-105,000 gospodinjstev. Če pa upoštevamo še 

gospodinjstva, ki imajo SiOL za »drugi« ponudnik, gre za 38% vseh gospodinjstev z dostopom 

(cca. 100,000 gospodinjstev). 

�� Nakazuje se, da Arnes v zadnje pol leta nekoliko zmanjšal delež med gospodinjstvi in je prvi 

ponudnik za 31% vseh gospodinjstev z dostopom. 

�� Voljatel je prvi ponudnik za 23% gospodinjstev z dostopom (9% vseh gospodinjstev), hkrati pa je 

vodilni »drugi« ponudnik dostopa – dostop nudi 38% gospodinjstvom z dvema ali več 

ponudnikoma. 

�� Če upoštevamo zgolj odgovore mesečnih uporabnikov interneta, ima največji delež SiOL (36%), 

sledi Arnes (30%) in Voljatel (23%). 

�� Med gospodinjstvi z dostopom prevladuje dostop prek navadnega modema (63% ali 162,000 

gospodinjstev), sledi ISDN (21% ali 54,000 gospodinjstev), kabelski dostop (11% ali 28,000 

gospodinjstev) in ADSL (4% ali 10,000 gospodinjstev), kar je v povprečju trendov v EU. 

�� Glavni način dostopa uporabnikov Voljatela je klicni dostop prek navadnega modema (84%). Pri 

SiOLu in ARNESu pa je ta delež nekoliko nižji (55% SiOL, 69% Arnes). 

�� Med gospodinjstvi z dostopom, ki razmišljajo o menjavi načina dostopa v naslednjih 6 mesecih, 

jih namerava 13% (8,000) nabaviti ISDN, 6% (5,000) kabelski dostop, 5% (2,500) pa ADSL 

dostop. Dodatnih 13% takih gospodinjstev pa bo nabavilo kabelski dostop in 3% ADSL če bo to 

možno. 

�� Med gospodinjstvi brez dostopa (62% oziroma 427,000 slovenskih gospodinjstev) jih dobra 

desetina (83,000) načrtuje dostop v naslednjih 6 mesecih. Med že opredeljenimi jih dobra tretjina 

(36%) načrtuje navadni modem, 29% kabelski dostop, 23% ISDN, 12% pa ADSL dostop. Med 

ponudniki dostopa jih bo 39% izbralo SiOL, 26% Arnes, 17% pa Voljatel. 

�� Dodati velja, da se anketno merjenje na tem področju srečuje z vrsto težav. Odgovori so močno 

odvisni od podrobnosti v postavitvi vprašanj in predhodnih filtrih. Opazne so tudi razlike glede na 

uporabo interneta v gospodinjstvih, kjer jih načeloma ni pričakovati. Posebej velika je nestabilnost 

pri ocenjevanju Arnesa, kar kaže, da ima ta pojem več različnih pomenov in razumevanj. 
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1 Metodologija 

1.1  Uvod 

 

Vse ugotovitve v poročilu temeljijo na podatkih, zbranih s telefonsko anketo, ki je bila 

izvedena v mesecu decembru 2002.  Z metodo računalniško podprtega telefonskega 

anketiranja, je bilo anketiranih 1,752 posameznikov v starosti od 10 do 75 let. Iz 

gospodinjstva so bili respondenti  izbrani po metodi zadnjega rojstnega dne.  

 

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: 

• - nesprejemljivo nenatančna ocena, navedena zgolj za ilustracijo (manj kot 10 enot ) 

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

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

 

Posebej velja upoštevati navedene omejitve, kadar je v vzorcu manj kot 10 elementov. 

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

trditev. Podrobnosti o interpretacijah pri majhnem številu podatkov so na predstavitveni strani 

http://www.ris.org/topwww/metodologija.html, kjer je 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. 

 

Pri uteževanju je bil na osnovi populacijskih podatkov o starosti, izobrazbi, spolu, regiji, 

naselju in statusu opravljen postopek prilagajanja kontrolnim spremenljivkam – raking. Poleg 

navedenih spremenljivk (margin) je bila upoštevana tudi interakcija spola in starosti ter 

izobrazbe in zaposlitvenega statusa. V vseh navedenih kontrolnih spremenljivkah se torej 

vzorec ujema s slovensko populacijo.  
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1.2   Dostop do interneta 

 

Anketa je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu ankete (vprašalnik FLASH 

EUROBAROMETER, ki ga v poročilu označujemo z RIS-FEB) je o dostopu gospodinjstev 

do interneta  odgovarjalo 1,075 anketirancev, od katerih jih 402 oziroma 37% ima dostop do 

interneta v svojem gospodinjstvu (ni pa nujno da internet tudi uporabljajo), v drugem delu 

ankete (vprašalnik raziskave Adult Literacy and Lifeskils Survey, ki ga označujemo z RIS-

ALL) pa je na vprašanja o dostopu odgovarjalo 677 anketirancev, ki so najprej odgovarjali na 

vprašanja o tem, ali imajo v gospodinjstvu osebni in prenosni računalnik (od 630 veljavnih 

odgovorov jih ima v gospodinjstvu računalnik takega tipa 372 oziroma 59% anketiranih), in 

šele če so na ta vprašanja odgovorili pritrdilno, so odgovarjali na vprašanje o dostopu do 

interneta v gospodinjstvu: od 396, ki imajo v gospodinjstvu računalnik, jih ima v 

gospodinjstvu tudi dostop do interneta 261 ali 66% (ni pa nujno da sami internet tudi 

uporabljajo). Po podatkih RIS-FEB ima torej dostop do interneta 402 od 1075 anketiranih 

gospodinjstev, po podatkih RIS-ALL pa 261 od 677 vprašanih gospodinjstev, kar v povprečju 

(RIS-FEB 37,4%; RIS-ALL 39%) znaša približno 38% vseh slovenskih gospodinjstev.  

 

Rezultati o dostopu do interneta v poročilu (dostop do interneta, deleži ponudnikov dostopa, 

način dostopa do interneta...)  so torej ločeni na 2 dela: 

  

- prvi del rezultatov se nanaša na vsa gospodinjstva (RIS-FEB) 

- drug del rezultatov pa samo na gospodinjstva z osebnim računalnikom (RIS-ALL) 

 

V drugem vprašalniku (RIS-ALL) pri ocenjevanju deleža gospodinjstev z dostopom tako 

izgubimo gospodinjstva, ki dostopajo do interneta izključno prek drugih naprav kot pa sta PC 

in prenosni računalnik (npr. mobilni telefon, digitalna TV,...), vendar pa je delež takih 

gospodinjstev v Sloveniji še majhen (samo 6 od 1075 vprašanih gospodinjstev t.j. dober 

odstotek vseh gospodinjstev z dostopom oziroma slab odstotek vseh slovenskih gospodinjstev 

(cca. 6,000 gospodinjstev) dostopa do interneta izključno na tak način), zaradi česar razlike v 

deležu gospodinjstev z dostopom po rezultatih RIS-FEB in RIS-ALL niso statistično značilne. 
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Za lažje razumevanje si oglejmo shemo poteka obeh vprašalnikov. Numerusi po vprašanjih v 

RIS-ALL niso povsem konsistentni, ker je med potekom anketiranja prišlo do manjše 

spremembe anketnega vprašalnika.  

 

Shema 1: Potek anketnih vprašanj o dostopu do interneta (RIS-FEB, n=1075) 
 

  Ali imate v vašem 
gospodinjstvu dostop do 
interneta? 
(n=1075) 

  

     

DA 
(n=402; 37%) 

 NE 
(n=672; 63%) 

 Ne vem 
(n=2; 0%) 

     

Kateri je vaš glavni 
dostop do interneta? 
(n=402) 

Prek katerih naprav 
oziroma terminalov 
vaše gospodinjstvo 
dostopa do interneta? 
(n=402) 

Rekli ste, da imate v vašem 
gospodinjstvu dostop do 
interneta. Kateri je vaš 
glavni ponudnik dostopa do 
interneta? 
(n=402) 

 Rekli ste, da vaše 
gospodinjstvo nima dostopa 
do interneta. Ali ste že 
razmišljali, da bi vaše 
gospodinjstvo imelo dostop 
do interneta? 
(n=672) 

     

  DA  NE 
     

 Nameravate pridobiti 
dostop v naslednjih 6 
mesecih? 

   

     

NE  DA   
     

  Kateri bo vaš glavni način 
dostopa do interneta? 

 Kateri bo vaš glavni 
ponudnik dostopa do 
interneta? 
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Shema 2: Potek anketnih vprašanj o dostopu do interneta (RIS-ALL, n=677)  
 
 Ali imate v vašem 

gospodinjstvu namizni 
računalnik z miško in 
tipkovnico? 
n=677 

 Ali imate v vašem 
gospodinjstvu prenosni 
računalnik (notebook), enake 
kategorije? 
N=630 

 

     

Ne vem 
(2; 0%) 

NE 
(289; 43%) 

DA 
(387; 57%;) 

  

     
   DA 

(59; 9%;) 
NE 
(571; 91%) 

     
 Ali imate v vašem 

gospodinjstvu dostop do 
interneta? 
N=396 59% 

   

     

DA 
(261; 66%; 39%) 

NE 
(133; 34%; 20%) 

Ne vem 
(1; 0%, 0%) 

  

     

Na kakšen način ima 
vaše gospodinjstvo 
urejeno povezavo z 
internetom? 
(n=261) 

Rekli ste, da imate v vašem 
gospodinjstvu dostop do 
interneta. Kateri je vaš 
glavni ponudnik dostopa do 
interneta? 
(n=261) 

 Rekli ste, da vaše 
gospodinjstvo nima dostopa do 
interneta. Ali ste že 
razmišljali, da bi vaše 
gospodinjstvo imelo dostop do 
interneta? 
(n=133) 

 

     
  DA  NE 
     
 Nameravate pridobiti dostop 

v naslednjih 6 mesecih? 
   

     
NE  DA   
     

  Kateri bo vaš 
glavni način 
dostopa do 
interneta? 

 Kateri bo vaš 
glavni ponudnik 
dostopa do 
interneta? 

     
 
 
O deležu dostopa gospodinjstev do interneta torej sklepamo na osnovi zgornjih dveh 

vprašalnikov, rezultate pa v skladu z njimi ločujemo na RIS-FEB kjer so vključena vsa 

gospodinjstva in RIS-ALL, kjer so vključena samo gospodinjstva z osebnim ali prenosnim 

računalnikom. 
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1.3  Uporabniki interneta 

 

Poleg dostopa do interneta se v poročilu nahajajo tudi ocene o deležih uporabnikov interneta. 

Tudi vprašanja o uporabi interneta so bila anketirancem postavljena na 2 različna načina (RIS-

FEB in RIS-ALL).  

 

V vprašalniku RIS-FEB  (vprašalnik FLASH EUROBAROMETER) je odgovarjalo na 

vprašanje o osebni rabi interneta (na različnih lokacijah za vsako lokacijo posebej) 1,075 

anketirancev, od katerih jih 510 oziroma 48% uporablja internet vsaj na eni lokaciji. V 

vprašalniku RIS-ALL (vprašalnik Adult Literacy and Lifeskills Survey) pa je odgovarjalo 

skupaj 677 anketirancev, ki so najprej odgovarjali na vprašanje »Ali ste že kdaj uporabljali 

osebni računalnik?« (od 677 jih je 415 ali 61% že uporabljalo osebni računalnik), in šele če so 

na to vprašanje odgovorili pritrdilno so dobili vprašanje o uporabi interneta (»Ali ste že kdaj 

uporabljali internet«). Od 419 anketirancev, ki so izjavili, da so že uporabljali osebni 

računalnik, jih je 320 ali 74% že kdaj uporabilo tudi internet, iz česar sledi, da je med vsemi 

677 vprašanimi 320 ali 47% uporabnikov interneta (pri čemer zanemarjamo uporabnike, ki bi 

lahko dostopali do interneta preko drugih naprav kot pa osebni računalnik).  

 

Rezultati, ki se v poročilu nanašajo na uporabnike interneta (delež uporabnikov interneta, 

delež ponudnikov dostopa med uporabniki interneta,...), so zato ločeni na 2 dela: 

  

- prvi del rezultatov se nanaša na vse uporabnike (RIS-FEB) 

- drug del rezultatov pa samo na uporabnike, ki uporabljajo internet in tudi osebni 

računalnik (RIS-ALL) 
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V drugem vprašalniku (RIS-ALL) pri ocenjevanju deleža uporabnikov tako izgubimo 

uporabnike, ki uporabljajo internet in še nikoli niso uporabili osebnega računalnika, vendar pa 

je delež takih uporabnikov v Sloveniji zanemarljivo majhen (v anketi med 677 anketiranci 

nismo zajeli nobenega takega uporabnika). V določenih primerih sicer prihaja do razlik, ki pa 

ne gredo v pričakovano smer (delež uporabnikov iz vprašalnika ALL bi moral biti manjši, 

vendar pa ni vedno tako) in niso statistično značilne, zato jih lahko pripišemo slučajnim 

variacijam, napakam.  

 

Za lažje razumevanje spodaj predstavljamo še shemo poteka anketnih vprašanj o uporabi 

interneta za vsak vprašalnik (RIS-FEB in RIS-ALL) posebej, na osnovi katerih tudi sklepamo 

o deležu uporabnikov interneta v Sloveniji ob koncu leta 2002. 
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Shema 3: Potek anketnih vprašanj o uporabi interneta (RIS-FEB, n=1075) 
 

  Ali vi osebno uporabljate internet (Možnih je več 
odgovorov)...  

- doma (n=310 29%) 
- v službi (n=211 20%) 
- v šoli/na fakulteti (n=158 15%) 
- na javno dostopnih točkah (knjižnice,...) (n=143 
13%) 
- v Cybercaffejih (n=27 3%) 
- pri prijateljih, sorodnikih, znancih (n=178 
17%) 
- na poti prek prenosnega računalnika (n=18 
2%) 
- na poti prek dlančnika (PALM, PSION...) (n=4 
0%) 
- na poti prek mobilnega telefona (WAP, GPRS) 
(n=84 8%) 
- na upravnih enotah, občini (n=10 1%) 
- drugje... (n=2 0%) 
- ga ne uporabljam (n=564 53,5%)  
SKUPAJ n=1074 

  

     
 Vsaj na 1 lokaciji 

(n=510 47,5%) 
 Ga ne uporablja 

(n=564 52,5%) 
 

     

 Kako pogosto uporabljate 
internet? 
(n=510) 

 Pa ste ga že kdaj 
uporabili? 
(n=564) 

 

     

večkrat dnevno 
(136 27% 
13%) 

skoraj vsak 
dan 
(113 22% 
11%) 

nekajkrat 
tedensko 
(137 27% 
13%) 

nekajkrat 
mesečno 
(97 19% 9%) 

manj kot 1 
krat na mesec 
(26 5% 2%) 

  DA 
(68 12% 6%) 

NE 
(496 88% 46%) 

     

 Ali ste ga uporabili v zadnjih 3 
mesecih? 
(n=23) 

 Ali ste ga uporabili v 
zadnjih 3 mesecih? 
(n=68) 

 

     

DA 
(14 60% 1%) 

NE 
(9 40%) 

 DA 
(21 31% 2%) 

NE 
(47 69% 4%;) 

     

    Pa ste o tem že 
razmišljali? 

(n=47) 
     

   DA 
(23 48% 2%) 

NE 
(24 52% 2%) 

     

   Ali ste razmišljali, 
da ga boste 
uporabili v 
naslednjih 6 
mesecih? 

(n=23) 

 

     
   Ne vem 

(6 28% 1%) 
DA 
(9 38% 1%) 

NE 
(8 34% 1%) 
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Shema 4: Potek anketnih vprašanj o uporabi interneta (RIS-ALL, n=677) 
 
  Ali ste že kdaj 

uporabljali osebni 
računalnik? 
(n=677) 

   

      

  DA 
(415 61% ) 

 NE 
(262 39%) 

 

      

  Ali ste že kdaj 
uporabljali internet? 
(n=419) 

   

      

 DA 
(320 76% 47%) 

 NE 
(99 24% 15%) 

  

      

 Kdaj ste ga nazadnje 
uporabljali? 
(n=320) 

    

      
      
      
      
v tem tednu 
(235 74% 35%) 

v tem mesecu 
(49 15% 7%) 

1 do 3 mesece nazaj 
(22 7% 3%) 

4 do 6 mesecev 
nazaj 
(3 1% 0,5%) 

7 do 12 mesecev 
nazaj 
(4 1% 1%) 

več kot eno leto 
nazaj 
(7 2% 1%) 

 

 

Ko deleže uporabnikov interneta v Sloveniji (december 2002 - 47%) primerjamo z evropskim 

povprečjem, za primerjavo izhajamo iz raziskave Flash Eurobarometer 125, ki je bila 

izvedena v mesecih maj/junij 2002, in sicer v vseh državah Evropske unije (junij 2002 - 

51%), na reprezentativnem vzorcu 30,000 enot (v vsaki državi članici je bilo anketiranih 

približno 2,000 oseb). Rezultati so uteženi, kar pomeni da odražajo nacionalno populacijo 15 

držav članic EU. Anketiranje je bilo telefonsko, anketiranci so bili stari 15 let ali več. 

Raziskavo je za Evropsko komisijo izvedla institucija EOS Gallup Europe. Anketa obravnava 

uporabnike interneta, ki so definirani na podlagi različnih lokacij uporabe interneta ter 

pogostosti uporabe interneta, kar je podrobno razloženo v nadaljevanju. 
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2 Ponudniki dostopa 

 

2.1 Ponudniki dostopa v gospodinjstvih 

 

 

Preden se natančneje posvetimo sami obravnavi ponudnikov dostopa interneta, si oglejmo, 

koliko gospodinjstev sploh ima dostop do interneta in koliko različnih ponudnikov dostopa do 

interneta imajo gospodinjstva. 

 

Tabela 1 Delež gospodinjstev z dostopom do interneta  

 RIS-FEB RIS-ALL 
 Gospodinjstva Gospodinjstva 
DOSTOP DO INTERNETA % % 

da 37 39 
ne 63 61 
Skupaj 100 100 
n 1073 677 
 

 

Do interneta ima dostop 37% oziroma 39% vseh slovenskih gospodinjstev, odvisno katere 

rezultate upoštevamo (RIS-FEB ali RIS-ALL). Kot rečeno bi razlika v deležih lahko bila 

posledica nekoliko različnega poteka vprašalnika oziroma slučajnih (vzorčnih) odklanjanj.  V 

drugem primeru so na vprašanje o dostopu odgovarjala samo gospodinjstva, ki imajo osebni 

računalnik ali prenosni računalnik podobnega tipa, populacijski delež med vsemi 

gospodinjstvi pa je posredno izračunan na njegovi osnovi. Zaradi zanemarljive razlike bi 

lahko oceni tudi združili v 38% gospodinjstev z dostopom do interneta (ne glede na to preko 

katere naprave dostopajo). Nekoliko višji delež v vprašalniku RIS-ALL je torej le posledica 

različnega poteka vprašalnika, različne velikosti vzorca (RIS-FEB 1075 enot, RIS-ALL 677 

enot) ter slučajnih odklanjanj. 

 

Junija 2002 je imelo dostop do interneta odstotek manj gospodinjstev (37%).  
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Če pri absolutni oceni števila gospodinjstev z dostopom, za število vseh gospodinjstev v 

Sloveniji upoštevamo podatek iz popisa 2001 (t.j. 688,000 gospodinjstev), ima dostop do 

interneta 261,000 slovenskih gospodinjstev. 

 

 

Tabela 2 Število različnih ponudnikov dostopa do interneta v gospodinjstvih (med gospodinjstvi z 
dostopom) 

Število ponudnikov RIS-FEB RiS-ALL 

 % % 

Samo 1 glavni ponudnik 90 86 

2 ponudnika (glavni + »drugi«) 10 13 

3 ponudniki  (glavni + 2 »druga«) 0,5 1 

Skupaj 100 100 

n 755 511 

 

 

Večina gospodinjstev z dostopom do interneta, dostopa do njega preko enega samega 

ponudnika (90%). Približno 10% gospodinjstev ima poleg glavnega tudi drugega ponudnika 

dostopa. Po podatkih RIS-ALL je delež gospodinjstev z »drugim« ponudnikom nekoliko večji 

(13%), kar je razumljivo, saj so pri tem deležu vključena  samo gospodinjstva, ki imajo osebni 

ali prenosni računalnik (RIS-ALL) in gre torej za bolj računalniška gospodinjstva.  

 

Sedaj pa si poglejmo, kako je z dostopom do interneta med gospodinjstvi po posameznih 

ponudnikih dostopa. 
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Do lanskega leta je veljalo, da imamo v Sloveniji tri značilne skupine ponudnikov dostopa: 

 

1. nekomercialni ponudniki (ARNES, Univerza v Ljubljani in Mariboru, KISS), 

2. največji komercialni ponudnik (SiOL), 

3. ostali ponudniki. 

 

V zadnjem letu pa je s pojavom VOLJATELA prišlo do večjih sprememb na tržišču 

ponudnikov dostopa.  

 

V naslednji tabeli so predstavljeni deleži ponudnikov dostopa do gospodinjstev. Vprašanje se 

je glasilo: »Rekli ste, da imate v vašem gospodinjstvu dostop do interneta. Kateri je vaš glavni 

ponudnik dostopa do interneta?”. 

 

Tabela 3 Tržni delež ponudnika dostopa do interneta gospodinjstvom (glavni in »drugi« ponudnik) 

 GLAVNI PONUDNIK »DRUGI PONUDNIK« SKUPAJ 

 RIS-FEB RIS-ALL RIS-FEB RIS-ALL RIS-FEB RIS-ALL 

PONUDNIK % % % % % % 

SIOL 36 38 22 21 38 41 

ARNES 31 23 23 26 33 27 

VOLJATEL 23 25 38 38 27 30 

OSTALI 11 15 18 16 13 17 

Skupaj 100 100 100 100 111 115 

N 317 209 35 31 317 209 

* Skupni delež v stolpcu skupaj presega 100% saj ima lahko posamezno gospodinjstvo dostop prek več 

ponudnikov. 

 

 

Če upoštevamo rezultate RIS-FEB (n=317), je konec leta 2002 največji glavni ponudnik 

dostopa do interneta gospodinjstvom SiOL s 36 odstotnim tržnim deležem, sledi mu ARNES 

(31%), tretji pa je Voljatel s 16 odstotki. Ostali ponudniki igrajo manjšo vlogo na trgu 

ponudnikov in vsi skupaj pokrivajo z dostopom do interneta samo 11% vseh gospodinjstev z 

dostopom. 
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Upoštevajoč rezultate RIS-ALL (vprašalnik RIS-ALL, n=209) pa je slika nekoliko drugačna. 

Še vedno ima največji delež SIOL, vendar pa je v tem primeru Voljatel s 25% pred Arnesom, 

ki pokriva z dostopom  samo 23% vseh gospodinjstev (vendar gre samo za gospodinjstva, ki 

imajo osebni ali prenosni računalnik). Razhajanja o tržnem deležu posameznega ponudnika 

glede na različen vprašalnik (RIS-FEB oz. RIS-ALL) lahko pojasnimo s tem, da so na 

vprašalnik RIS-ALL odgovarjali samo anketiranci, ki imajo v gospodinjstvu osebni ali 

prenosni računalnik in dostop do interneta, na vprašalnik RIS-FEB pa vsi ki imajo dostop, ne 

glede na to ali imajo v gospodinjstvu osebni ali prenosni računalnik.  

 

Razlika v tržnih deležih je torej posledica slučajnih odklanjanj in pa nekoliko različnih 

vprašalnikov RIS-FEB in RIS-ALL (glej shemo v poglavju metodologija). V prvem 

vprašalniku tako ni vključen odstotek slovenskih gospodinjstev, ki do interneta dostopajo 

izključno prek drugih naprav kot je osebni in prenosni računalnik, zaradi česar velja pri 

ocenjevanju deleža ponudnikov dostopa upoštevati predvsem ocene vprašalnika FEB, na 

katerega je odgovarjalo tudi več anketirancev (FEB ima n=1075, ALL pa samo n=677). 

 

Kot »drugi« ponudnik v gospodinjstvu je v obeh vprašalnikih (RIS-FEB in RIS-ALL) na 

prvem mestu Voljatel, ki je drugi ponudnik dostopa pri 38% vseh gospodinjstev, ki imajo več 

kot en sam dostop do interneta (upoštevajoč tako rezultate RIS-FEB kot RIS-ALL).  

 

V primerjavi z junijsko anketo gospodinjstev, kjer veliko anketiranih ni znalo navesti svojega 

ponudnika dostopa (23%), je tokrat delež takih anketirancev zanemarljivo majhen (samo 2% 

oz. 0%). Vendar pa je slednji podatek verjetno posledica nekoliko drugačnega vprašanja med 

junijsko in decembrsko anketo in ne večje informiranosti uporabnikov o njihovem ponudniku 

dostopa do interneta. 

 

V naslednji tabeli pa so podrobneje predstavljeni še tisti ponudniki dostopa in njihovi tržni 

deleži, ki smo jih uvrstili v kategorijo OSTALI.  
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Tabela 4 Tržni delež OSTALIH ponudnikov dostopa do interneta gospodinjstvom (glavni in drugi 
ponudnik) 

GLAVNI PONUDNIK DRUGI PONUDNIK 
RIS-FEB RIS-ALL RIS-FEB RIS-ALL 

Ponudnik % Ponudnik % Ponudnik % Ponudnik % 
KISS 1 KISS 0,4 KISS 5 KISS 3 
Perftech  
(s5.net) 2 Univerza-MB 1 

Amis.net 
(Medinet, ABM) 3 Univerza-MB 1 

Amis.net  
(Medinet, ABM) 1 

Perftech 
(s5.net) 3 

Telemach 
(Link,Sistel) 2 

Perftech 
(s5.net) 1 

Telemach 
(Link,Sistel) 1 

Amis.net 
(Medinet, ABM) 1 Mobitel 6 

Amis.net 
(Medinet, ABM) 2 

Netsi.net 0,5 
Telemach 
(Link,Sistel) 3 drugo 3 drugo 8 

KKS Grosuplje 0,1 
Gorenjski kabel 
(Astra) 0,3     

Mobitel 1 KKS Velenje 0,3     
drugo 5 KRS Rotovž 0,2     
  Mobitel 0,2     
  Softnet 1     
  drugo 5     
Skupaj 11 Skupaj 15 Skupaj 18 Skupaj 16 
N 35 N 30 N 6 N 5 
*v kategoriji skupaj je naveden delež, ki ga imajo vsi OSTALI ponudniki skupaj v primerjavi skupaj z SIOLOM, 

ARNESOM in VOLJATELOM . 

 

 

Po podatkih RIS-FEB med 11% deležem, ki ga imajo vsi OSTALI ponudniki dostopa kot 

glavni ponudnik dostopa gospodinjstvom, se pojavljajo naslednji ponudniki: Parftech, ki je 

ponudnik dostopa 2% vseh gospodinjstev z dostopom; KISS, AMIS, TELEMACH in 

Mobitel, ki so ponudniki dostopa vsak 1% gospodinjstev z dostopom; ter Netsi in KKS 

Grosuplje, ki  dostopom pokrivata manj kot 1% celotnega trga dostopa do interneta 

gospodinjstev. Če pogledamo kdo so OSTALI ponudniki, ki nastopajo kot »drugi« ponudnik 

dostopa do interneta gospodinjstvom, izstopa predvsem velik delež ponudnika mobilnega 

dostopa (6% vseh gospodinjstev ki imajo »drugi« dostop, ima drugi dostop pri Mobitelu) in 

delež ponudnika nekomercialnega dostopa prek univerze (5% vseh gospodinjstev ki imajo 

»drugi« dostop, ima »drugi« dostop pri KISSu). 
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Zanimivo je tudi, katere ponudnike so anketiranci navajali pod kategorijo drugo. Izkaže se, da 

gre v večini primerov za napake. Ali gre pri navedbi za »nekaj«, kar sploh ni ponudnik 

dostopa do interneta (npr. google) in delno kaže na nepoznavanje ponudnika pri anketirancih, 

ali pa gre za znanega ponudnika (npr. Voljatel), ki ga anketiranci niso prepoznali med 

navedbami anketarja, kar pomeni, da ne razumejo, da gre za istega, že navedenega ponudnika. 

Največ nerazumevanja kot enotnega ponudnika dostopa je deležen Voljatel, saj so ga 

anketiranci največkrat navedli v kategorijo drugo: navajajo volja.net, volja.si, volja,... kjer gre 

vedno za istega ponudnika VOLJATEL.  Na ta račun se seveda nekoliko poveča tudi delež 

VOLJATELA, vendar ne več kot za 3% oziroma dobro desetino njegovega siceršnjega 

deleža. Ob tem se zmanjša delež preostalih ponudnikov združenih v kategoriji ostali, prikazan 

v  tabeli 3.  

 

Tabela 5 Navedbe v kategoriji DRUGO pri glavnem ponudniku interneta v gospodinjstvu 

RIS-FEB  RIS-ALL  

google 1 kabelski operater jih je več 1 

hotmail 1 kks tabor 1 

kks maribor 1 preko šolskega centra 1 

sint 1 Telekom 2 

telekom 1 Volja.net 4 

volja 1   

volja.net 6   

volja.si 1   

voljanet 1   

voljatel 1   

 

 

Zgornje napake lahko pripišemo tudi dejstvu, da smo o dostopu do interneta v gospodinjstvih 

spraševali tudi anketirance, ki sami niso uporabniki interneta in področja, kot so ponudniki 

dostopa sploh ne poznajo, zaradi česar je pri delu respondentov lahko prišlo do določene 

napake (predvsem pri tistih, ki interneta ne uporabljajo, odgovarjali pa so na vprašanje o 

dostopu gospodinjstva do interneta).  Kot je razvidno iz spodnje tabele, je bilo v vprašalniku 

RIS-FEB 78 takih respondentov v RIS-ALL pa 14 takih respondentov.  
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Zaradi dejstva, da v standardnem RIS-ovem vprašanju odgovarja slučajno izbrani respondent 

– ne glede na to ali uporablja internet ali ne – lahko prihaja zaradi tega do določenih 

razhajanj. Zato si oglejmo dostop do interneta v gospodinjstvih glede na rabo interneta. 

Razberemo lahko, da je RIS-FEB v skoraj petini (78 od 403) gospodinjstev odgovarjala 

oseba, ki sama ne uporablja interneta. V anketi RIS-ALL pa je bilo – zaradi predhodnih 

filtrov - takih primerov manj kot desetina. Navedeno v veliki meri pojasnjuje tudi določene 

razlike med rezultati obeh anket. 

 

Tabela 6 Razmerje med respondenti (n) glede na uporabo interneta in dostop do interneta v gospodinjstvu 

  UPORABA INTERNETA  UPORABA INTERNETA 

 RIS-FEB Da Ne skupaj RIS-ALL da ne skupaj 

da 325 78 403 da 221 14 235 DOSTOP DO 

INTERNETA ne 185 486 671 ne 50 54 104 

skupaj  510 564 1074 skupaj 271 68 339 

 

V anketi RIS-ALL so torej odgovori obravnavani v smeri večje računalniške pismenosti 

respondentov. 
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Slika 1 Relativni tržni deleži ponudnikov dostopa med glavnimi ponudniki v gospodinjstvih od aprila 1996 
do decembra 2002 (RIS-FEB) – odgovarja slučajno izbran respondent v gospodinjstvu 

 

 

Kot rečeno gre v zgornji sliki za odgovore (RIS-FEB), ki so jih dali slučajno izbrani 

respondenti v gospodinjstvu. Poleg tega gre zgolj za deleže za glavnega/prvega ponudnika 

dostopa do gospodinjstva. V primerjalni analizi tržnih deležev glavnih ponudnikov od leta 

1996 naprej lahko ugotovimo, da je ARNESu med gospodinjstvi v zadnji polovici leta 2002 

delež nekoliko upadel, SIOLU (po relativnem padcu ob pojavu VOLJATELA) in tudi 

VOLJATELU pa nekoliko narasel. Ostali ponudniki so svoj relativni – ne pa tudi nujno 

absolutni - delež počasi manjšali. S tem je SIOL po krajšem obdobju upadanja spet prehitel 

ARNES in postal največji ponudnik interneta gospodinjstvom v Sloveniji.  
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Decembra 2002 torej kar 36% vseh slovenskih gospodinjstev z dostopom do interneta 

izjavlja, da imajo za prvega/glavnega ponudnika dostopa do interneta SIOL. Seveda pa je 

končni doseg SIOLa med slovenskimi gospodinjstvi še nekoliko višji, saj imajo gospodinjstva 

lahko več ponudnikov dostopa. Tako je SIOL, če upoštevamo še njegov delež kot »drugi« 

ponudnik dostopa (2%), ponudnik dostopa 38% vseh gospodinjstev z dostopom (36% kot 

glavni ponudnik + 2% kot »drugi« ponudnik). Podobno ima tudi Voljatel nekoliko večji 

delež, saj nastopa še v 3% gospodinjstev kot »drugi« ponudnik,  poleg tega pa je pri končni 

oceni deleža Voljatela potrebno upoštevati še nadaljnjih 3%, ki se skrivajo v kategoriji 

OSTALI ponudniki (prikazano v tabeli 4 in tabeli 5). Skupaj ima Voljatel torej 29% (23% kot 

prvi/glavni ponudnik + 3% kot »drugi« ponudnik + 3% kot »ostali« ponudnik), vendar v 

nadaljevanju tega deleža, čeprav je najbolj realen, nismo obravnavali na ta način. 

 

Relativni deleži glavnih ponudnikov med gospodinjstvi seveda kažejo zgolj razmerja med 

ponudniki, ne upoštevajo pa absolutnega deleža gospodinjstev z dostopom. Zato smo 

izračunali še deleže ponudnikov med vsemi gospodinjstvi, kjer se izloči relativni učinek, ki 

zanemarja večanje števila gospodinjstev z dostopom.  
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Slika 2 Absolutni deleži ponudnikov dostopa (kot glavni ponudnik) med vsemi gospodinjstvi od aprila 
1996 do decembra 2002 (RIS-FEB) 

 

 

Decembra 2002 dobrih 13% vseh slovenskih gospodinjstev izjavlja, da imajo kot glavnega 

ponudnika dostopa do interneta SIOL. 

 

Tako kot pri tržnih deležih je v zadnji polovici leta 2002 tudi pri deležih vseh gospodinjstev 

kot glavnemu ponudniku delež nekoliko upadel ARNESU in se povečal SIOLU in 

VOLJATELU. Pri  deležu glavnega dostopa med vsemi gospodinjstvi je opazen manjši upad 

deleža vseh ostalih ponudnikov skupaj, ki pa ni statistično značilen. Opazen je tudi počasen 

vendar konstanten upad deleža gospodinjstev, ki imajo glavni dostop do interneta urejen 

preko univerze oziroma KISSa. 
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Posebej nas je zanimalo tudi absolutno število gospodinjstev, ki izjavljajo, da dostopajo prek 

posameznega ponudnika. V tem poročilu, pri navedbi ocen števila gospodinjstev, za število 

vseh gospodinjstev v Sloveniji upoštevamo podatek iz Popisa 2001, t.j. 640.000 

gospodinjstev. 

 

Tabela 7 Deleži in ocena števila gospodinjstev z dostopom po ponudnikih (december 2002, n=1,075, RIS-
FEB). 

  DOSTOP DO INTERNETA  (GLAVNI PONUDNIK) 
  Med gospodinjstvi z dostopomMed vsemi slovenskimi gospodinjstvi 

PONUDNIK % % 
95% interval zaupanja

(+, -) 
Število gospodinjstev

n 
Napaka
(+, -)

SIOL 36 13 2 91,297 14,251
ARNES 31 12 2 79,513 13,430
VOLJATEL 23 9 2 58,769 11,741
OSTALI 11 4 1 27,897 8,285 
Skupaj 100 37 3 257,476 20,328
n 402 1,073  688,000  

 

Oglejmo si še absolutno število gospodinjstev na osnovi zgornjih ocen. Pri tem je seveda 

treba upoštevati, da gre za specifično oceno na osnovi ankete, kjer so vključene vzorčne in 

nevzorčne napake. Ravno tako se pri tem ne ločuje, ali gre za zasebni dostop, ali pa gre za 

službeni dostop. 

 

Med  257,000 gospodinjstvi, ki imajo dostop do interneta, jih ima približno 91,000 za svoj 

glavni dostop izbranega ponudnika SIOL, ki je tako glavi ponudnik do interneta 

gospodinjstvom v Sloveniji in pokriva 36% tržni delež oziroma 13% vseh gospodinjstev. 

Upoštevajoč še zanesljivost ocene (95% interval zaupanja) SIOL kot glavni ponudnik pokriva 

z dostopom 91,000 � 14,000 gospodinjstev, kar znaša od 77,000 do 105,000 gospodinjstev. 

Če k temu deležu prištejemo še 2% do 3% gospodinjstev, ki imajo SIOL za svojega 

»drugega« ponudnika, lahko zaključimo da SIOL pokriva z dostopom okoli 100,000 vseh 

slovenskih gospodinjstev. Podobno se poveča tudi dejanski delež pri drugih ponudnikih, še 

posebej pri Voljatelu. 
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2.2 Ponudniki dostopa med uporabniki interneta 

 

Doslej smo govorili o ponudnikih dostopa med gospodinjstvi, kjer so odgovarjali slučajno 

izbrani respondenti,  v nadaljevanju pa natančneje obravnavamo drugo kategorijo: ponudnike 

dostopa zgolj med uporabniki interneta. Zaradi določenih razlik (ki pa znašajo zgolj 3-4 

odstotkov vseh uporabnikov interneta) med mesečnimi uporabniki interneta (Ali uporabljate 

internet mesečno?) in splošnimi uporabniki interneta (Ali uporabljate internet?), navajamo 

podatke o deležih ponudnikov dostopa za obe kategoriji ločeno. 

 

Tabela 8 Deleži (glavnega) ponudnika dostopa gospodinjstvom med uporabniki interneta 

 Delež med vsemi uporabniki interneta Delež med mesečnimi uporabniki interneta 

  
RIS-FEB 

% 
RIS-ALL 

% 
RIS-FEB

% 
RIS-ALL 

% 
SIOL 36 38 36 38 
ARNES 30 21 30 21 
VOLJATEL 23 25 23 25 
OSTALI 11 16 11 15 
Skupaj 100 100 100 100 
n 292 196 290 188 

 

Po oceni RIS-FEB ima 36% vseh uporabnikov interneta in prav toliko mesečnih uporabnikov 

interneta, dostop do interneta v gospodinjstvu sklenjeno pri ponudniku SIOL. Če upoštevamo 

samo uporabnike interneta, ki imajo v gospodinjstvu osebni ali prenosni računalnik (ocena 

RIS-ALL), pa je delež takih, ki imajo v gospodinjstvu dostop do interneta prek SIOLA 38%, 

in sicer tako med splošnimi uporabniki kot tudi mesečnimi uporabniki. 

 

Ocene deležev ponudnikov dostopa med uporabniki interneta glede na vprašalnik RIS-FEB in 

RIS-ALL se nekoliko razlikujejo – po ocenah RIS-ALL so deleži vseh večjih in tudi 

OSTALIH ponudnikov nekoliko višji na račun ARNESA kot pa po ocenah RIS-FEB, vendar 

pa razlike z izjemo ARNESA, kjer je razlika velika in negativna (obratna kot pri drugih 

ponudnikih), niso statistično značilne.  
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Na osnovi razlike pri ocenah za Arnes bi lahko sklepali, da ima Arnes kot ponudnik dostopa 

značilno nižji delež med uporabniki, ki imajo v gospodinjstvu osebni ali prenosni računalnik 

(ALL), vendar pa je to malo verjetno in so razlike verjetno posledica slučajne napake. 

Vsekakor velja za pravilnejšo oceno upoštevati oceno RIS-FEB, kjer ima Arnes 30% delež 

med splošnimi, kot tudi mesečnimi uporabniki interneta, saj je še junija 2002 imel Arnes 29% 

delež med mesečnimi uporabniki interneta in bi bil tako velik upad kot ga prikazuje RIS-ALL 

malo verjeten.  

 

Relativni, tržni deleži posameznega ponudnika dostopa so enaki tako med splošnimi 

uporabniki, kot med mesečnimi uporabniki, same ocene števila uporabnikov pa se razlikujejo 

zaradi različnega absolutnega števila splošnih oziroma mesečnih uporabnikov interneta.  

 

Tabela 9 Ocena števila uporabnikov interneta z dostopom od doma po ponudnikih (RIS-FEB, December 
2002) 

 
Uporabniki interneta 
(splošni in mesečni) Splošni uporabniki Mesečni uporabniki 

 delež 
95% interval 

zaupanja 
ocena števila
uporabnikov

natančnost
ocene 

ocena števila
uporabnikov natančnost ocene 

SIOL 36% �6% 187,200 �29,213 178,920 �27,921 
ARNES 30% �5% 156,000 �27,890 149,100 �26,657 
VOLJATEL 23% �5% 119,600 �25,612 114,310 �24,480 
OSTALI 11% �4% 57,200 �19,043 54,670 �18,201 
Skupaj 100  520,000  497,000  
n 292      

 

Dostop do interneta od doma ima 520,000 splošnih uporabnikov in 497,000 mesečnih 

uporabnikov interneta. Med temi jih ima 36% dostop (od doma) pri SIOLU, kar pomeni, 

upoštevajoč 95% interval zaupanja, da je SIOL ponudnik dostopa od 157,000 do 216,000 

splošnim uporabnikom interneta in od 149,000 do 208,000 mesečnim uporabnikov interneta. 

Pri tem smo kot osnovo za število uporabnikov interneta vzeli oceno RIS-FEB, ki znaša okoli 

800,000 splošnih uporabnikov in ne standardno oceno RISa, ki je nekoliko nižja in znaša 

okoli 600,000 splošnih uporabnikov interneta v populaciji (podrobnosti se nahajajo v poročilu 

RIS2002/2 – Uporabniki interneta) .  
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2.3  Ponudniki dostopa med uporabniki interneta z osebnim dostopom 

 

Pri ocenjevanju deležev ponudnikov dostopa do interneta posebej zanimivo kategorijo 

predstavljajo  uporabniki z lastnim uporabniškim imenom in geslom  za dostop od doma. Pri 

tem gre tudi za vpogled v to, kako razširjeno je posojanje uporabniških šifer.  Vprašanje, ki 

smo ga postavili tistim, ki so rekli, da imajo v gospodinjstvu dostop do interneta, se je v obeh 

vprašalniki (RIS-FEB, RIS-ALL) glasilo: »Ali imate vi osebno pri tem ponudniku svoje 

uporabniško ime in geslo?«.  

 

Tabela 10 Tržni delež ponudnikov dostopa med uporabniki z osebnim dostopom do interneta v 
gospodinjstvu 

 RIS-FEB RIS-ALL 
 % n % n 
SIOL 32 65 36 48 
ARNES 32 64 18 24 
VOLJATEL 27 54 31 41 
OSTALI 9 17 16 21 
Skupaj 100 200 100 133 

 

Med uporabniki z osebnim dostopom do interneta v gospodinjstvu imata po ocenah RIS-FEB 

SIOL in ARNES enak tržni delež. Tako SIOL, kot tudi ARNES sta ponudnika 32% 

uporabnikov interneta, ki imajo osebni dostop do interneta od doma (to pomeni da imajo 

svoje uporabniško ime in geslo). Predvsem ocena za ARNES je tokrat  presenetljivo visoka in 

se močno razlikuje od raziskave izpred pol leta. Oceno navajamo, čeprav jo je težko pojasniti. 

Mogoče je, da gre za vzorčno napako, lahko pa gre tudi za dejanski premik v poslovanju 

ARNESA. 

 

Po ocenah RIS-ALL, kjer so upoštevani zgolj uporabniki, ki v gospodinjstvu že imajo osebni 

računalnik, imajo vsi ponudniki nekoliko višji delež na račun Arnesa, Arnes pa ima tako 

precej nižji delež (SIOL 36% uporabnikov z osebnim dostopom do interneta od doma, Arnes 

le 18%). Vendar gre v primeru ARNESA, kot že rečeno najverjetneje za določeno mersko 

napako in je zato za tržne deleže ponudnikov, med uporabniki z osebnim dostopom, bolje 

upoštevati podatke RIS-FEB.  
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Poglejmo kakšno je razmerje ponudnikov dostopa med uporabniki interneta s svojim 

uporabniškim imenom in geslom.   

 

Tabela 11 Delež uporabnikov z osebnim dostopom do interneta v gospodinjstvu glede na posameznega 
ponudnika interneta 

 RIS-FEB RIS-ALL 
 da ne Skupaj n da ne Skupaj n 
 % % %  % % %  
SIOL 58 42 100 78 61 39 100 78 
ARNES 65 35 100 48 49 51 100 48 
VOLJATEL 76 24 100 50 81 19 100 50 
OSTALI 50 50 100 31 68 32 100 31 

* vprašanje: Rekli ste, da imate dostop do interneta! Kateri je vaš glavni ponudnik dostopa do interneta?.... Ali 

imate, vi osebno pri tem ponudniku svoje uporabniško ime in geslo? 

 

V tem pogledu ima po ocenah RIS-FEB Voljatel največji delež uporabnikov s svojim 

uporabniškim imenom (76% vseh uporabnikov, ki dostopa do interneta v gospodinjstvu prek 

VOLJATELA ima pri tem ponudniku tudi svoje uporabniško ime in geslo), SIOL pa je med 

velikimi ponudniki deležen največjega posojanja uporabniških imen (samo 58% vseh 

uporabnikov, ki dostopa do interneta v gospodinjstvu prek SIOLA ima pri tem ponudniku tudi 

svoje uporabniško ime in geslo), kar lahko pomeni, da postaja SIOLOV dostop vse bolj 

družinski dostop. 

 

Ponovno izstopa tudi ocena za ARNES ki se zelo razlikuje med vprašalnikoma RIS-FEB in 

RIS-ALL.  Po RIS-FEB ima Arnes presenetljivo velik delež uporabnikov z lastnim imenom, 

po ocenah RIS-ALL pa nekoliko nižji kot pred 6 meseci. Oceno navajamo, čeprav jo je težko 

pojasniti. Mogoče je, da gre za vzorčno napako, lahko pa gre tudi za dejanski premik v 

poslovanju ARNESA. 
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Poglejmo si še ocene absolutnega števila uporabnikov z osebnim dostopom do interneta v 

gospodinjstvu. 

 

Tabela 12 Ocena števila uporabnikov interneta z osebnim dostopom od doma po ponudnikih (RIS-FEB, 
December 2002) 

 

delež uporabnikov 
interneta z osebnim 

dostopom 
95% interval

zaupanja 
ocena števila 
uporabnikov 

natančnost
ocene 

SIOL 32% �7% 73,920 �7,619 
ARNES 32% �7% 73,920 �7,619 
VOLJATEL 27% �6% 62,370 �7,252 
OSTALI 9% �4% 20,790 �4,675 
skupaj 100%  231,000  
n 200    

 

Če upoštevamo ocene o absolutnem številu uporabnikov interneta, ki imajo svoj osebni 

dostop do interneta od doma (231,000 splošnih uporabnikov), jih ima dostop pri SIOLU 32%, 

oziroma upoštevajoč 95% interval zaupanja od 77,000 do 81,000 uporabnikov. 

 

Seveda gre tudi tokrat za prvi/glavni dostop do interneta v gospodinjstvu in za predpostavko o 

800,000 uporabnikih. V primeru, da govorimo o standardnih RISovih mesečnih uporabnikih 

interneta (cca. 600,000) pa se absolutna ocena  števila uporabnikov zmanjša za okoli 25%. 
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2.4 Primerjava ponudnikov dostopa po različnih kategorijah 

 

Spodaj je grafični prikaz deležev ponudnikov dostopa po vseh doslej obravnavanih 

kategorijah: gospodinjstva, uporabniki interneta (pri splošnih in mesečnih so deleži enaki), in 

splošni uporabniki interneta z osebnim dostopom oz. lastnim uporabniškim imenom in 

geslom. 
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Slika 3 Tržni deleži ponudnikov dostopa (kot glavni ponudnik) gospodinjstvom, med gospodinjstvi , 
uporabniki interneta in uporabniki z osebnim dostopom, primerjava (December 2002) 

 

Po podatkih RIS-FEB je SIOL ponudnik dostopa za 35 odstotkov vseh gospodinjstev z 

dostopom,  36% odstotkov vseh splošnih in mesečnih uporabnikov interneta, ter 32% 

odstotkom uporabnikov interneta s svojim osebnim dostopom do interneta v gospodinjstvu. 
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V primerjavi z junijem 2002 se med gospodinjstvi nakazuje porast deleža SIOLA (3%) in 

Voljatela (1%) ter upad Arnesa (3%). Med mesečnimi uporabniki interneta, ki imajo v 

gospodinjstvu dostop do interneta je delež SIOLU upadel s 44% junija 2002 na 36% oziroma 

38% decembra 2002 (RIS-FEB oz RIS-ALL), Voljatelu pa narasel s 14% na 23% oziroma 

25% (RIS-FEB oz RIS-ALL).  Med uporabniki z osebnim dostopom pa se deleži ponudnikov 

dostopa niso bistveno spremenili z izjemo večjega upada ARNESA po ocenah RIS-ALL, ki 

pa je, kot že povedano, najverjetneje posledica merske napake.  

 

Nasploh lahko ugotovimo, da se pri Arnesu pojavlja več razlik pri ocenah deležev (med 

vprašalnikoma RIS-FEB in RIS-ALL) kot pa pri drugih ponudnikih, ki imajo zelo 

konsistentne deleže (npr. SIOL). To na nek način kaže, da sta Arnes, deloma pa tudi Voljatel,  

slabše definirana ponudnika, oziroma imajo respondenti z njunim razumevanjem težave.  
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3 Tehnologije za dostop do interneta 

 

3.1 Struktura obstoječega dostopa 

S tehnološkega vidika je seveda pomembno, na kakšen način gospodinjstva dostopajo do 

interneta in kakšna so razmerja v načinu dostopa po posameznih ponudnikih. V nadaljevanju 

je zato najprej prikazan način dostopa do interneta med gospodinjstvi (navaden modem, 

ISDN, ADSL, kabel, oziroma mobilna povezava), nato pa je narejena primerjava med 

ponudniki dostopa interneta do gospodinjstev glede na način dostopa le-tega. 

 

Pri ocenah deležev za način dostopa gospodinjstev do interneta, ni statističnih razlik med 

vprašalnikom RIS-FEB in RIS-ALL, kot je to v nekaterih primerih pri ocenah deležev 

ponudnikov dostopa. Tako bi lahko ocene RIS-FEB in RIS-ALL tudi združili v eno samo, 

skupno oceno, vendar pa jih zaradi konsistentnosti poročila kljub temu navajamo posebej.   

 

Veliko anketirancev ni vedelo, kakšen je njihov način dostopa do interneta v gospodinjstvu. 

To je lahko delno posledica tega, da smo anketirance spraševali o dostopu do interneta v 

njihovem gospodinjstvu, tudi če sami interneta ne uporabljajo. Razumljivo je tudi, da tega ne 

vedo nekateri tehnično manj orientirani uporabniki. V vprašalniku RIS-FEB, kjer smo 

spraševali med vsemi gospodinjstvi, je bilo takih, ki niso vedeli za način dostopa 34 ali 9% 

vseh, ki so dobili vprašanje o načinu dostopa. V vprašalniku RIS-FEB, kjer smo spraševali 

samo med gospodinjstvi z osebnim ali prenosnim računalnikom, pa je bilo takih nekoliko 

manj, 10 oziroma 4% vseh, ki so dobili vprašanje o načinu dostopa. Vse anketirance, ki niso 

vedeli kakšen je način dostopa, smo v nadaljevanju pri ocenah deležev izključili iz analize. 

Zanje smo s tem predpostavili, da se obnašajo tako kot opredeljeni anketiranci, kar je sicer 

običajna predpostavka, ki pa je včasih lahko tudi sporna. 
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Vprašanje, s katerim smo spraševali po načinu dostopa do interneta v gospodinjstvih, se je 

glasilo: Kateri je vaš glavni dostop do interneta pri glavnem ponudniku? Kateri je vaš način 

dostopa pri drugem ponudniku? (RIS-FEB) in Na kakšen način ima vaše gospodinjstvo 

urejeno povezavo z internetom? Kateri je vaš način dostopa pri drugem ponudniku?(RIS-

ALL). 

 

Tabela 13 Način dostopa gospodinjstva do interneta pri glavnem in drugem ponudniku 

 
GLAVNI 

PONUDNIK DRUGI PONUDNIK 
NAČIN DOSTOPA RIS-FEB RIS-ALL RIS-FEB RIS-ALL 
 % % % % 
Klicni dostop prek navadnega modema 63 65 61 73 
Klicni dostop prek ISDN 21 22 24 19 
Kabelski dostop 11 10 5 5 
ADSL 4 3 4 2 
brezžična povezava/mobilni dostop 0,4 0,2 7 2 
Satelitski dostop - 0,6 - - 
Skupaj 100 100 100 100 
n 368 251 38 37 
 

Kot način dostopa do interneta pri glavnem ponudniku v gospodinjstvih še vedno prevladuje 

klicni dostop prek navadnega modema – približno 63% vseh gospodinjstev z dostopom 

dostopa do interneta na tak način. Če upoštevamo, da je decembra 2002 v Sloveniji 257,000 

gospodinjstev z dostopom, jih ima torej 162,000 kot glavni dostop klicni dostop prek 

navadnega modema. Približno petina gospodinjstev z dostopom dostopa do interneta prek 

ISDN-ja (54,000 slovenskih gospodinjstev), desetina preko kabelske povezave (28,000 

gospodinjstev), 4% gospodinjstev z dostopom pa ima ADSL dostop (10,000 gospodinjstev). 

 

Deleži načina dostopa do interneta v gospodinjstvu pri drugem ponudniku (v gospodinjstvih z 

drugim dostopom) so podobni deležem pri glavnem ponudniku, le da je pri drugem 

ponudniku nekoliko opaznejši delež mobilnega dostopa (upoštevajoč vsa gospodinjstva - 

FEB) in nekoliko večjo delež klicnega dostopa prek navadnega modema (upoštevajoč samo 

gospodinjstva z osebnim ali prenosnim računalnikom - ALL), vendar pa so te razlike 

posledica majhnega števila anketirancev in niso statistično značilne. 
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3.2 Načrtovanje  hitrega dostopa med gospodinjstvi z dostopom 

 

Anketirance, ki že imajo dostop smo posebej vprašali, če načrtujejo dostop do interneta prek 

hitrejših povezav (ISDN, ADSL, kabelski internet).  Tiste, ki še nimajo hitrega dostopa, smo 

torej za vsak hitri dostop posebej vprašali: Ali ste v vašem gospodinjstvu razmišljali o hitrem 

(ISDN, kabel, ADSL) dostopu do interneta?  

 

Število respondentov (n), ki so odgovarjali na vprašanja o namerah menjave na hitre dostope 

prikazan v tabeli 14, je celo nekoliko višje od števila respondentov, ki so odgovarjali na 

vprašanje o trenutnem dostopu v tabeli 13. Ta razlika je posledica tega, da veliko 

respondentov ni vedelo kakšen dostop do interneta imajo v gospodinjstvu (in v analizi 

trenutnega dostopa niso bili upoštevani), kasneje pa so kljub temu dobili vprašanje o namerah 

za menjavo na hitrejši dostop na katerega so vedeli odgovor.      

 

Tabela 14 Delež gospodinjstev glede na hitri način dostopa do interneta (december 2002, RIS-FEB) 

ISDN Kabelski dostop ADSL 

 % Ocena števila % Ocena števila % Ocena števila 

Že dostopamo na ta način 21% 53970 11% 28270 4% 10280 

Smo razmišljali o tem načinu 24% 61680 32% 82240 19% 48830 

Nismo razmišljali, čeprav poznamo 44% 113080 37% 95090 45% 115650 

Ne poznamo dovolj dobro 11% 28270 20% 51400 32% 82240 

Skupaj – gospodinjstva z dostopom 100% 257000 100% 257000 100% 257000 

n 381 383 383 

 

Razberemo lahko, da gospodinjstva najbolj razmišljajo o kabelskem dostopu, kar lahko 

opazujemo zdaj že v treh zaporednih anketah RIS. 
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Slika 4 Delež gospodinjstev glede na hitri način dostopa do interneta (primerjava 2001 – 2003, RIS-FEB) 

 

Če pogledamo gospodinjstva, ki razmišljajo o menjavi iz običajnega na hitri dostop, decembra 

2002 o nabavi kabelskega dostopa razmišlja 32% oziroma 82,000 gospodinjstev, vendar pa je 

ta delež statistično značilno nižji, kot je bil še marca 2001 (43%). Upad deleža tistih, ki 

razmišljajo o kabelskem dostopu seveda lahko v veliki meri pojasnimo tudi s samo rastjo 

deleža gospodinjstev, ki so v tem času pridobili ta dostop (kabelski dostop se je povečal s 3% 

marca 2001 na 11% decembra 2002).  

 

Upoštevajoč vse hitre povezave, konec leta 2002, največ gospodinjstev dostopa prek ISDNja 

(21% oziroma 54,000 gospodinjstev). Vendar pa je od junija do decembra 2002 opazen tudi 

značilen upad zanimanja za ISDN (12% manj gospodinjstev razmišlja o tem način dostopa). 

Ta upad ne moremo pojasniti zgolj samo s povečanjem deleža ISDN dostopa med 

gospodinjstvi v tem času (tako kot pri kabelskem dostopu), ampak delno tudi s splošnim 

zmanjšanjem zanimanja za ta dostop, ki je sicer najbolj poznan hitri dostop.  
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Pri ADSL dostop je opazen značilen porast zanimanja v juniju 2002, ki pa se do decembra 

2002 ni značilno spremenil, tako da lahko govorimo o stagnaciji zanimanja za ta dostop v 

zadnjih 6 mesecih.  ADSL je še vedno deležen velike stopnje nepoznavanja, saj decembra 

2002 kar 32% gospodinjstev z dostopom oziroma 82,000 slovenskih gospodinjstev, še vedno 

trdi, da te tehnologije ne pozna dovolj dobro.  

 

Spodaj je prikazana še rast deleža hitih dostopov od marca 2001 do decembra 2002. Deleži za 

vse načine dostopa imajo podoben trend rasti: naraščajo počasi in enakomerno. 
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Slika 5 Rast deleža hitrih dostopov med gospodinjstvi z dostopom do interneta 

 

V naslednjem koraku smo tiste, ki razmišljajo o nabavi hitrejšega dostopa vprašali, ali 

nameravajo tovrsten dostop nabaviti v naslednjih šestih mesecih. Vprašanje se je za vsak 

dostop posebej glasilo: Nameravate nabaviti (ISDN, kabelski dostop, ADSL) v naslednjih 6 

mesecih?  
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Tabela 15 Nakupne namere hitrega dostopa, med gospodinjstvi ki razmišljajo o hitrem načinu dostopa 

 RIS-FEB RIS-ALL 
Nameravate nabaviti hitri dostop 
v naslednjih 6 mesecih? ISDN Kabel ADSL ISDN Kabel ADSL 
 % % % % % % 
da 13 6 5 15 9 6 
Da, če bo možen - 13 3 - 13 8 
ne 87 80 92 86 78 86 
Skupaj 100 100 100 100 100 100 
Št. gosp. ki razmišljajo o dostopu 62,000 82,000 49,000 62,000 82,000 49,000 
n 70 109 62 55 73 55 
 

 

Med  gospodinjstvi, ki razmišljajo o nabavi ISDN dostopa, jih 13% oziroma 8,000 

gospodinjstev namerava ta dostop tudi nabaviti v naslednjih 6 mesecih. Kabelski dostop 

namerava v naslednjih 6 mesecih nabaviti 6% vseh gospodinjstev, ki o tem načinu dostopa že 

razmišljajo (5,000 gospodinjstev), še dodatnih 13% (11,000 gospodinjstev) le-teh pa bo 

nabavilo kabelski dostop v naslednjih 6 mesecih, če bo do takrat to možno.  ADSL pa bo 

nabavilo v naslednjih 6 mesecih 5% gospodinjstev ki že razmišljajo o tem dostopu (t.j 2,500 

gospodinjstev). Seveda so navedene ocene zelo grobe in okvirne; upoštevati je treba uvodne 

metodološke omejitve. 

 

Če upoštevamo samo gospodinjstva z osebnim ali prenosnim računalnikom  (RIS-ALL) je 

slika podobna kot med vsemi gospodinjstvi (RIS-FEB), nekoliko izstopa le večji delež 

gospodinjstev, ki bodo v kratkem nabavili ADSL dostop (oziroma ga bodo nabavili če bo to 

možno).   

 

Poglejmo si še kakšna je povezava med trenutnim dostopom in načrtom menjave dostopa: 
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Tabela 16 Razmišljanje o drugačnem načinu dostopa glede na trenutni dostop (med gospodinjstvi z 
dostopom), RIS-FEB, december 2002 

  Trenutni dostop 
  Modem ISDN ADSL Kabel Mobilni dostop 
Ali ste v vašem gospodinjstvu razmišljali o
naslednjih načinih dostopa? % % % % % 

smo razmišljali 36  29 12 - 
nismo razmišljali, čeprav poznamo 54 - 54 69 100 ISDN 
ne poznamo dovolj dobro 10  17 18 - 
smo razmišljali 34 46 24 - 64 
nismo razmišljali, čeprav poznamo 43 41 55 - - Kabel 
ne poznamo dovolj dobro 23 14 21 - 36 
smo razmišljali 20 34 - 6 - 
nismo razmišljali, čeprav poznamo 49 44 - 54 64 ADSL 
ne poznamo dovolj dobro 31 22 - 39 36 

Skupaj  100 100 100 100 100 
n  230 77 11 41 2 

 

 

Med gospodinjstvi, ki imajo klicni dostop preko navadnega modema, jih dobra tretjina 

razmišlja o menjavi na ISDN dostop in prav toliko o menjavi na kabelski dostop, petina pa jih 

razmišlja o menjavi na ADSL dostop.  Med gospodinjstvi, ki dostopajo prek ISDNja, jih o 

menjavi na ADSL razmišlja dobra tretjina, o menjavi na kabel pa slaba polovica. Med 

gospodinjstvi, ki dostopajo prek kabla, jih samo 5% razmišlja o menjavi na ADSL in 12% o 

menjavi na ISDN.  Med gospodinjstvi, ki dostopajo preko ADSLja, jih slaba tretjina razmišlja 

o menjavi na ISDN dostop in nekaj manj kot tretjina na kabelski dostop. O namerah 

gospodinjstev z mobilnim dostopom pa bi zaradi majhnega števila respondentov v anketi 

težko sklepali o deležu tistih, ki razmišljajo o kakšnem drugem dostopu saj bi bila ocena 

povsem nenatančna, kaže pa se, da gospodinjstva z mobilnim dostopom še najbolj zanima 

kabelski dostop.   

 

Spodaj so razmerja med trenutnim dostopom in razmišljanju o drugačnem načinu dostopa 

med gospodinjstvi z dostopom prikazana še grafično. Za vsak dostop posebej (npr. mobini 

dostop) je prikazan delež gospodinjstev s tem dostopom glede na razmišljanje o drugih 

načinih dostopa (npr. delež gospodinjstev z mobilnim dostopom, ki razmišljajo o kabelskem 

dostopu – 64%). 
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Slika 6 Razmišljanje o drugačnem načinu dostopa glede na trenutni dostop (med gospodinjstvi z 
dostopom), RIS-FEB, december 2002 

 

Na  naslednji sliki prikazujemo še gibanje razmerja med posedovanjem in načrtovanjem 

hitrega dostopa od marca 2001 do decembra 2002. Na ordinatni osi se nahaja delež 

gospodinjstev, ki že dostopa na tak način, na abcisni osi pa delež gospodinjstev, ki razmišljajo 

o določenem tipu hitrejšega načina dostopa.  
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Slika 7 Primerjava med trenutnim (hitrim) dostopom in razmišljanjem o načrtovanju (hitrega) dostopa 

 

Od marca 2001 se je zanimanje za kabelski dostop zmanjšalo sorazmerno z večanjem deleža 

gospodinjstev, ki imajo dostop preko kabla (tisti, ki so se zanimali, so prestopili v uporabo). 

Za dostop prek ADSLja je zanimanje najprej močno naraslo, po juniju 2002 pa nekoliko 

upadla, njegova uporaba pa sicer s časom počasi narašča.  Najbolj se je povečal delež ISDN 

dostopa, hkrati pa je zanj tudi najbolj upadlo zanimanje, kar je  na nek način skupni trend 

vseh hitrih dostopov: deleži razmišljanja o vseh hitrih dostopih se manjšajo oziroma 

stagnirajo, med tem ko deleži samih dostopov rastejo.  

 

Osnovna značilnost je, da se vse slike za vse dostope dvigujejo – vse več je gospodinjstev, ki 

uporablja te dostope. Hkrati pa se postopno pomikajo tudi proti levi, kar  pomeni, da vse manj 

gospodinjstev razmišlja o tem dostopu, kar je z večanjem deleža vsakega od dostopov tudi 

razumljivo. Morda ni odveč opozoriti, da se vsi ti prikazi nanašajo zgolj na gospodinjstva, ki 

že imajo dostop in bodo obstoječi dostop menjala za (drug) hitrejši dostop. 
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Končno lahko pogledamo še način dostopa po posameznih ponudnikih. Najprej prikazujemo, 

kakšno je razmerje med načini dostopa pri posameznem ponudniku dostopa, nato pa še, 

kakšno je razmerje med ponudniki dostopa za vsak način dostopa posebej. 

 

Tabela 17 Način dostopa po ponudnikih dostopa do interneta (med gospodinjstvi z dostopom) 

 RIS-FEB RIS-ALL 
 SIOL ARNES VOLJATEL OSTALI Skupaj SIOL ARNES VOLJATEL OSTALI Skupaj
 % % % % % % % % %  
Klicni dostop prek 
navadnega modema 55 69 84 51 65 56 82 85 50 68 

Klicni dostop 
prek ISDN 26 19 14 21 20 33 17 9 8 20 

ADSL 10 1   4 7  3 1 4 
Kabelski dostop 11 11 1 24 10 4 1 3 40 9 
brezžična povezava/ 
mobilni dostop  - 1 3 0,5 - - - 1 0,2 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n 113 94 68 33 308 79 50 51 31 208 

 

 

Med gospodinjstvi, ki imajo za svojega ponudnika dostopa do interneta SIOL, je več kot 

polovica (54%) takih, ki dostopajo do interneta preko navadnega modema. Če upoštevamo 

samo gospodinjstva z osebnim ali prenosnim računalnikom (RIS-ALL), je ta delež še 

nekoliko višji (56%).  

 

Posebej izstopa visok delež klicnega dostopa pri Voljatelu, kjer kar 83% vseh gospodinjstev, 

ki dostopajo do interneta prek Voljatela, dostopa prek navadnega klicnega modema.  Tudi 

med gospodinjstvi, ki dostopajo do interneta prek Arnesa, velika večina dostopa prek 

navadnega klicnega modema - 69% vseh gospodinjstev, ki imajo dostop pri Arnesu, dostopa 

na tak način, kar je nekaj več od skupnega deleža navadnega klicnega dostopa med vsemi 

ponudniki skupaj (51%). 
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Slika 8 Način dostopa po ponudnikih dostopa do interneta (med gospodinjstvi z dostopom) 

 

Poglejmo si še drugo plat razmerja med načinom dostopa in ponudnikom dostopa do 

interneta. V naslednji tabeli (in sliki) so prikazani deleži ponudnikov po posameznem načinu 

dostopa. 

  

Tabela 18 Ponudniki dostopa glede na način dostopa gospodinjstev do interneta  (med gospodinjstvi z 
dostopom) 

 NAČIN DOSTOPA 
 RIS-FEB RIS-ALL 

Modem ISDN ADSL Kabel 
brezžična

pov. Skupaj Modem ISDN ADSL Kabel 
brezžična

pov. SkupajPonudnik 
dostopa % % % % %  % % % % %  
SIOL 31 44 90 39 - 37 31 64 73 19 - 38 
ARNES 32 29 10 33 - 31 27 19 - 3 - 23 
VOLJATEL 29 16 - 2 36 22 31 11 22 8 - 25 
OSTALI 9 11 - 27 64 11 11 6 5 69 - 15 
Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 
n 200 63 13 31 2 308 141 41 7 18 0 208 
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Med gospodinjstvi, ki dostopajo do interneta prek navadnega modema, imajo največji 

ponudniki dostopa približno enake deleže (30%).  SIOL z dostopom pokriva veliko večino 

gospodinjstev, ki dostopajo do interneta z ADSL načinom dostopa (90%), bolj presenetljivo 

pa je, da je SIOL vodilni ponudnik tudi med gospodinjstvi s kabelskim dostopom in je 

ponudnik kar 39% vseh gospodinjstev, ki do interneta dostopajo prek kabla.  

 

Visok delež kabelskega dostopa pri ponudniku, ki sicer ni znan po kabelskem dostopu 

(SIOL), lahko delno razložimo z nerazumevanjem respondentov. Slabo poznavanje načina 

dostopa in ponudnika dostopa v gospodinjstvu med respondenti je do neke mere celo 

razumljivo, saj smo o ponudnikih in načinu dostopa spraševali tudi respondente, ki sicer 

imajo dostop do interneta v gospodinjstvu, ni pa nujno da internet tudi sami uporabljajo. 

Delno pa lahko nerazumevanje respodnetnov upravičimo tudi s sodelovanjem Siola (oziroma 

Telekoma Slovenije, s katerim respondenti pogosto enačijo Siol) in kabelskih operaterjev, pri 

izstavljanju računov za dostop do interneta.  

 

Bistveno bolj realno oceno zato tokrat dobimo iz vprašalnika RIS-ALL, kjer so odgovarjala 

bolj računalniško orientirana gospodinjstva. Po ocenah RIS-ALL tako 70% kabelskega 

dostopa pripada OSTALIM ponudnikom, med katerimi so res predvsem ponudniki 

kabelskega dostopa (glej sliko 9 in tabelo 4).  
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Slika 9 Ponudniki dostopa glede na način dostopa gospodinjstev do interneta  (med gospodinjstvi z 
dostopom), RIS-ALL, December 2002 
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4 Namere med gospodinjstvi brez dostopa 

   

4.1 Gospodinjstva brez dostopa 

 

V zadnjem poglavju posebej obravnavamo gospodinjstva, ki nimajo dostopa do interneta. Vse 

anketirance, ki so izjavili, da v gospodinjstvu nimajo dostopa do interneta, smo namreč 

podrobneje vprašali, ali o dostopu do interneta razmišljajo in v kolikem času ga nameravajo 

pridobiti.  

 

Anketno vprašanje se je glasilo:  

 

Rekli ste, da vaše gospodinjstvo nima dostopa do interneta. Ali ste že razmišljali, da bi vaše 

gospodinjstvo imelo dostop do interneta? 

 

Če je respondent odgovoril pritrdilno, smo vprašali še, kdaj nameravajo pridobiti dostop v 

gospodinjstvu:  
 

Nameravate pridobiti dostop v naslednjih 6 mesecih? 

 

Na zgornje vprašanje o tem, kdaj bodo v gospodinjstvu pridobili dostop, veliko respondentov 

ni vedelo odgovora. V vprašalniku RIS-FEB tako med tistimi, ki načrtujejo dostop do 

interneta v gospodinjstvu, kar 16% (45 anketirancev) še ne ve, kdaj ga bodo pridobili. V 

vprašalniku RIS-ALL, pa o tem, kdaj bodo pridobili dostop ni vedelo odgovora 15% (12 

anketirancev) tistih, ki načrtujejo pridobitev dostopa v gospodinjstvu. Vsi ti anketiranci pri 

nadaljnjih ocenah niso upoštevani.  

 

Glede na potek vprašalnika velja ponoviti, da so v vprašalniku RIS-ALL odgovarjala le 

gospodinjstva, ki imajo PC, zato je struktura nekoliko drugačna 
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Slika 10 Gospodinjstva glede na dostop do interneta (December 2002), RIS-FEB 

 

Kar 62% gospodinjstev brez dostopa (t.j. 39% vseh slovenskih gospodinjstev) o dostopu do 

interneta sploh ne razmišlja. Če upoštevamo da je v Sloveniji 688,000 gospodinjstev, jih torej 

268,000 o dostopu do interneta ne razmišlja, 12% vseh gospodinjstev (83,000 gospodinjstev) 

jih namerava dostop pridobiti v naslednjih 6 mesecih, 11% vseh slovenskih gospodinjstev 

(76,000 gospodinjstev) pa namerava dostop do interneta sicer pridobiti, vendar ne v 

naslednjih 6 mesecih in je torej o tem le razmišljalo. V vprašalniku RIS-FEB so bila 

gospodinjstva brez PC vključena med ostala gospodinjstva brez dostopa do interneta, zato v 

obeh stolpcih ta kategorija na sliki sploh ni posebej prikazana.  
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Slika 11 Gospodinjstva glede na dostop do interneta (December 2002), RIS-ALL 

 

Podatki glede razmišljanja o dostopu do interneta se nekoliko razlikujejo v vprašalniku RIS-

ALL, kjer gospodinjstva brez PC-ja vprašanja o namerah do dostopa sploh niso dobila. 

Skupaj s prejšnjo sliko lahko glede namer o dostopu do interneta, med gospodinjstvi brez 

dostopa, razberemo naslednje: 

 

�� Med gospodinjstvi s PC-jem ali prenosnikom in brez dostopa jih 30% (zelo groba ocena 

je cca. 40,000 gospodinjstev) načrtuje dostop v naslednjih 6 mesecih (glej sliko 11).  

 

�� Med gospodinjstvi brez PC-ja in brez dostopa jih o dostopu razmišlja le dobra desetina 

(6% ki, razmišljajo o dostopu + 6%, ki načrtujejo dostop v 6% mesecih – skupaj cca. 

30,000 gospodinjstev), kar kaže, da so tudi gospodinjstva brez PC znaten potencial za 

nadaljnjo širitev dostopa (glej sliko 11). 

 

�� Med vsemi gospodinjstvi brez dostopa (ne glede na to ali imajo PC ali ne – slika 10) pa 

jih v 6 mesecih načrtuje dostop 18%, kar predstavlja 11% vseh gospodinjstev (torej okoli 

70,000 gospodinjstev).  
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Seveda pa je treba upoštevati, da se tovrstne namere gospodinjstev običajno uresničujejo v 

manj kot 50%, kar je močno odvisno tudi o trenutne in bodoče ponudbe ter intenzivnosti 

trženja. Slednje se posebej potrjuje v npr. v mobilni telefoniji, kjer ugodna in intenzivno 

promocija ponudbe sproži bistveno večje nakupe od načrtovanih. Tako lahko rečemo, da so 

realne namere, med tistimi, ki razmišljajo o dostopu in ga nameravajo pridobiti v 6 mesecih, 

bistveno večje (za 50%) kot pa so namere o hitrem dostopu prikazane v Tabeli 15, kjer se 

odstotki gibljejo okoli 10%. 
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4.2 Načrtovani načini dostopa 

 

Poglejmo si še, kakšen način bodo izbrala gospodinjstva brez dostopa, ki nameravajo pridobiti 

dostop v naslednjih 6 mesecih.  

 

Anketno vprašanje so je glasilo: Kateri bo vaš glavni način dostopa do interneta? Kateri bo 

vaš glavni ponudnik dostopa do interneta? 

 

Tudi pri oceni deležev načina načrtovanega dostopa in načrtovanega ponudnika med 

gospodinjstvi brez dostopa, veliko respondentov še ni znalo ponuditi odgovora. Ker delež 

gospodinjstev, ki se še niso odločile za način in ponudnika dostopa nikakor ni zanemarljiv in 

posreduje zanimivo informacijo, ga skupaj z ocenami drugih deležev izjemoma tudi navajamo 

v tabelah. Pod tabelo pa se nahaja slika, kjer so prikazana razmerja deležev samo za že 

opredeljena gospodinjstva. Na ta način je vidna tudi razlika v deležih, če upoštevamo oziroma 

ne-upoštevamo še neopredeljena gospodinjstva.   

 

 

Tabela 19 Načrtovan način dostopa, med gospodinjstvi brez dostopa, ki načrtujejo pridobitev dostopa v 
naslednjih 6 mesecih  

 

 RIS-FEB RIS-ALL
  % % 
Klicni dostop prek navadnega analognega modema 24 35 
Klicni dostop prek ISDN 16 15 
ADSL 8 2 
Kabelski dostop 20 35 
ne vem 31 14 
Skupaj 100 100 
n 71 36 
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Slika 12 Razmerja med načrtovanimi načini dostopa, med gospodinjstvi brez dostopa, ki načrtujejo 
pridobitev dostopa v naslednjih 6 mesecih  

 

 

Razlika med vprašalnikoma RIS-FEB in RIS-ALL nastaja zaradi znanega dejstva, da v RIS-

ALL niso bila vključena gospodinjstva brez osebnega ali prenosnega računalnika, ki 

načrtujejo dostop do interneta v 6 mesecih. Razlike se kažejo predvsem v ISDN, kabelskem in 

ADSL dostopu, ki pa so deloma seveda tudi posledica majhnega podvzorca. 

 

Med gospodinjstvi brez dostopa, ki načrtujejo dostop v naslednjih 6 mesecih (tabela 19), je 

31% takih, ki še ne vedo kakšen bo njihov načrtovan način dostopa (RIS-FEB), v anketi RIS-

ALL, kjer gre za bolj računalniška gospodinjstva, pa je neopredeljenih nekoliko manj - le 

14%. 

 

Če pri oceni deležev upoštevamo samo opredeljena gospodinjstva (slika 12) in ocene 

vprašalnika RIS-FEB, kjer so zajeta vsa gospodinjstva, se največ gospodinjstev pri 

načrtovanju prvega dostopa odloča za klicni dostop prek navadnega modema (36%), sledi mu 

kabelski dostop (29%), nato klicni dostop prek ISDNja (23%) in nazadnje ADSL (12%).  

 

©RIS, Raba interneta v Sloveniji           52 



Dostopa do interneta – Januar 2003 

Za boljšo predstavo naj navedemo še absolutne vrednosti. Upoštevajoč razmerja na sliki 12 in 

vprašalnik RIS-FEB (kjer so zajeta vsa gospodinjstva tako z kot brez PC-ja) bo izmed 83,000 

gospodinjstev, ki načrtujejo prvi dostop v naslednjih 6 mesecih, 30,000 izbralo navaden 

modemski dostop, 24,000 kabelski dostop, 19,000 ISDN dostop in 10,000 ADSL dostop. 

 

Zgornje ocene so upoštevajoč samo gospodinjstva z osebnim ali prenosnim računalnikom 

(RIS-ALL) nekoliko drugačne. Med temi gospodinjstvi se jih bo več odločilo za kabelski 

dostop in manj za ADSL dostop, kot pa med vsemi gospodinjstvi ne glede na posedovanje 

osebnega računalnika. 

 

©RIS, Raba interneta v Sloveniji           53 



Dostopa do interneta – Januar 2003 

4.3 Načrtovani ponudniki dostopa 

 

Oglejmo si še načrtovane ponudnike med gospodinjstvi brez dostopa, ki načrtujejo dostop v 

naslednjih 6 mesecih. 

 

Za razliko od načina dostopa pa tokrat opazimo še bistveno večjo neodločenost. Kar dve 

tretjini gospodinjstev še ni znalo navesti ponudnika dostopa. 

 

Tabela 20 Načrtovan ponudnik dostopa, med gospodinjstvi brez dostopa, ki načrtujejo pridobitev dostopa 
v naslednjih 6 mesecih  

 RIS-FEB RIS-ALL
 % % 
SIOL 13 8 
ARNES 9 6 
Voljatel 6 13 
KISS 1 - 
Telemach (Link,Sistel) 2 - 
Gorenjski kabel (Astra) 1 - 
Mobitel 1 - 
Drugo 2 4 
ne vem 64 68 
Skupaj 100 100 
n 111 36 
 

 

Med gospodinjstvi brez dostopa, ki načrtujejo dostop v naslednjih 6 mesecih (tabela 20), je 

kar 64% takih, ki še ne vedo kateri bo njihov načrtovan način dostopa.  
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Slika 13 Načrtovan ponudnik dostopa, med gospodinjstvi brez dostopa, ki načrtujejo pridobitev dostopa v 
naslednjih 6 mesecih  

 

Če pri oceni deležev upoštevamo samo opredeljena gospodinjstva (slika 13) in ocene 

vprašalnika RIS-FEB, kjer so zajeta vsa gospodinjstva, se bo največ gospodinjstev pri 

načrtovanju prvega med ponudniki odločila za SIOL (39%), sledi mu Arnes (26%), nato vsi 

ostali ponudniki skupaj 18%), nazadnje pa Voljatel (17%). V podvzorcu RIS-ALL, kjer so 

bolj računalniško orientirana gospodinjstva, pa so razmerja nekoliko drugačna in med 

ponudniki izstopa predvsem Voljatel  s 13%. 

 

Za boljšo predstavo naj navedemo še absolutne vrednosti glede na razmerja v sliki 13, kjer 

obravnavamo samo že opredeljena gospodinjstva. Upoštevajoč oceno o 83,000 

gospodinjstvih1, ki načrtujejo prvi dostop v naslednjih 6 mesecih, jih bo 32,000 izbralo za 

ponudnika SIOL, 22,000 Arnes, 15,000 gospodinjstev si bodo razdelili vsi OSTALI 

ponudniki skupaj, 14,000 gospodinjstev pa bo izbralo Voljatel. 

 

 

 

                                                 
1 Podrobnejše ocene o dostopu gospodinjstev do interneta se nahajajo v poročilu RIS 2002/2 Dostop do interneta. 
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Ocene načrtovanih ponudnikov dostopa, med gospodinjstvi ki so brez dostopa vendar ga 

nameravajo pridobiti v naslednjih 6 mesecih, so za gospodinjstva z osebnim ali prenosnim 

računalnikom (RIS-ALL) nekoliko drugačne. Med temi gospodinjstvi se jih bo polovica 

odločila za Voljatel, kar je skoraj trikrat več kot med vsemi gospodinjstvi (ne glede na to ali 

že imajo osebni računalnik). 
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