
Poročilo o razvoju / Metodološki listi – Raba interneta 
 
 

 

 
 

1 

RABA INTERNETA 
Kontaktna oseba na UMAR: mag. Rotija Kmet Zupančič 

PODROČJE RAZVOJA Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta – 
raziskave, razvoj, inovacije in uporaba IKT 

OPIS INDIKATORJA Definicija:  
Delež prebivalcev, ki  uporabljajo internet / Percentage of population who use the Internet: 
Uporabnik interneta je oseba v starosti od 16 do 74 let, ki je internet uporabila v zadnjih treh mesecih. 
 
Podrobnejša metodološka pojasnila:  
− statistične informacije SURS; spletna stran SURS (www.stat.si – Ekonomsko področje – Informacijska družba) 
 
Mednarodna primerljivost:  
 
SURS od leta 2004 izvaja raziskovanje o uporabi interneta v gospodinjstvih, ki poteka skladno s priporočili in navodili 
Eurostata priporočila (vprašalnik, ciljna populacija, metoda anketiranja), kar omogoča mednarodno primerljivost 
podatkov. Pred letom 2004 je bilo mnogo raziskovanj na tem področju opravljenih v okviru projekta Raba interneta v 
Sloveniji (RIS), Fakultete za družbene vede v Ljubljani: RIS je uporabnike interneta najprej identificiral med osebami v 
starosti 15 do 65 let, kasneje v starosti od 10 do 75 let (http://www.ris.org). Bistvena razlika med raziskovanji SURS-a in 
RIS-a je v uporabljeni metodologiji, zato podatki RIS o uporabi interneta v Sloveniji niso bili neposredno mednarodno 
primerljivi, prav tako jih je metodološko neustrezno primerjati s podatki SURS za obdobje po letu 2004. 
 

Način prikaza: Agregatno (možno je tudi po spolu, po vrsti dostopa; po dohodku, starosti, izobrazbi uporabnikov, po 
pogostnosti uporabe; po namenu uporabe...)  
 
Merska enota: absolutno število, v % od celotne populacije, v % od populacije 16–74 let  

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija: SURS  
 
Frekvenca objavljanja: letno 

RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA 

Od 2004 dalje  - SURS,  
1996–2003 - RIS (Raba Interneta v Sloveniji) - podatki metodološko niso primerljivi s podatki SURS za obdobje od leta 
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2004 dalje 
MEDNARODNE PRIMERJAVE − EU (po državah in skupaj), vir: Eurostat Portal page, Industry, trade and services - Information society statistics.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  
 


