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Internet na delovnem mestu

Zloraba marsikdaj zmanjša
koristi dostopa do interneta

Sedemdeset odstotkov internetnega pornografskega prometa poteka med delovnim časom
na službenem računalniku – Dve tretjini evropskih podjetij nadzira uporabo interneta

Internet je najbolj zaseden ob ponedeljkih, prvi delovni dan v tednu. Tako je ugotovila raziskava odOneStat.com. V
ponedeljek je na medmrežju več ljudi kot kateri koli drug dan, in sicer kar 15,3 odstotka svetovnega spletnega pro-
meta. Drugi najbolj obiskan dan je torek, s 15,1 odstotka prometa. Najmanjša obiskanost je ob koncih tedna – v so-
boto 13,1 odstotka in v nedeljo 12,5 odstotka. Na delovnemmestu uporablja internet 50milijonovAmeričanov, pravi
najnovejša raziskava eMarketerja v TheWall Street Journalu. To je 37 odstotkov njihove celotne delovne populaci-
je. Raziskava je pokazala tudi, da je 60 odstotkov denarja, ki ga potrošniki porabijo na spletu, zapravljenega na de-
lovnem mestu in le 36 odstotkov na domačem računalniku. Poleg tega 70 odstotkov vsega internetnega pornograf-
skega prometa poteka med delovnim tednom, od 9. do 17. ure.

Internet je prinesel veliko koristi,
obenem pa tudi nove težave za deloda-
jalce. Njegova zloraba je ameriške kor-
poracije lani stala več kot 85 milijard
dolarjev v izgubi produktivnosti, kar je
35 odstotkov več kot leto prej. »Čeprav
internet že dolgo hvalijo kot učinkovi-
to orodje pri večanju produktivnosti, ta
zloraba v določenih primerih zmanjša
koristi dostopa do njega,« pravi Andy
Meyer, predsednik trženja pri Web-
sense Inc (www.websense.com).

Podaljšan delovni urnik
Na ameriškem ministrstvu za delo tr-

dijo, da so tedenske delovne ure rahlo
upadle s 34,5 v letu 2001 na 34,2 v letu
2002. Vendar veliko zaposlenih doma
podaljšuje svoj delovni dan, ko od do-
ma preverjajo službeno elektronsko
pošto in na daljavo sledijo službenim
projektom. Strokovnjaki pričakujejo,
da bo do leta 2004 kar 31 odstotkov lju-
di na tak način podaljševalo delovni ur-
nik, in posledica takega prepletanja
med službenim in zasebnim časom bo
lahko še pogostejša zloraba interneta
na delovnem mestu. Raziskave Web-
sensa so ugotovile, da 67 odstotkov za-
poslenih v službi obiskuje spletne novi-
čarske strani iz zasebnih razlogov in 37
odstotkov dostopa do nakupovalnih in

dražbenih spletnih strani kar iz pisar-
ne. Poleg tega jih dva odstotka prizna-
va, da si v službi na internetu ogleduje-
jo pornografijo, in ravno tako dva od-
stotka igra igre na srečo.

Najpogostejša
zloraba: nakupi

Raziskava o tehnologiji in etiki na
delovnem mestu je odkrila, da je zlora-
ba najpogostejša v naslednjih primerih:
nakupovanje (41 odstotkov); uporaba
elektronske pošte za zasebne namene
(39 odstotkov); igranje računalniških
igric (34 odstotkov); iskanje službe (17
odstotkov) in kopiranje/snemanje pro-
gramske opreme za osebne potrebe (9
odstotkov). Najhujši kršitelji so visoko
izobraženi moški do 35. leta starosti, ki
delajo v tradicionalni pisarni v srednje
velikem podjetju. Anketirani etično lo-
čijo dejavnosti, ki zmanjšujejo produk-
tivnost, in tiste, ki so destruktivne. Sko-
raj 90 odstotkov jih verjame, da je nee-
tično sabotiranje sistemov, širjenje la-
stniških informacij, obiskovanje por-
nografskih strani in izmenjava vulgar-
nih e-sporočil. Le polovica pa meni, da
je »precej oziroma nekoliko neetično«
(čeprav resda neproduktivno), če v
službenem času na medmrežju iščejo

službo, igrajo računalniške igrice, de-
skajo, nakupujejo in za zasebne name-
ne uporabljajo službeni e-naslov.

Nadzor uporabe
interneta v podjetju

Ravno zaradi pogoste zlorabe inter-
neta se nekateri delodajalci odločajo za
nadziranje in včasih tudi omejevanje
dostopa do interneta. Dve tretjini
evropskih podjetij nadzira uporabo in-
terneta, je ugotovila raziskava organi-
zacije Datamonitor (www.datamoni-
tor.com).

Zasvojenost s spletom
V raziskavi so ugotovili, da 40 od-

stotkov podjetij redno nadzira upora-
bo, 23 odstotkov pa občasno. A čeprav
narašča število podjetij, ki nadzirajo
uporabo interneta, jih 41 odstotkov ne
postavlja nobenih omejitev za njegovo
uporabo na delovnem mestu. Preosta-
lih 59 odstotkov omejuje uporabo na
različne načine – več kot polovica s pri-
merno programsko opremo, in sicer je
najpogosteje onemogočen dostop do
pornografskih vsebin.

Vsak četrti zaposleni Američan je
zasvojen z internetom. Vendar se le

osem odstotkov delodajalcev zaveda
odvisnosti od interneta na delovnem
mestu. Center za odvisnost od interne-
ta, ki ga najdemo na spletni strani
www.netaddiction.com, je bil ustano-
vljen leta 1995 in je specializiran za
zdravljenje težav povezanih z interne-
tom. Na njihovi spletni strani najdemo
članke in novice na to temo, izpolnimo
pa lahko tudi test, s katerim ugotovi-
mo, ali se tudi sami uvrščamo med to-
vrstne odvisnike.

Težave, s katerimi se srečujejo orga-
nizacije ob rasti interneta, lahko priha-
jajo iz različnih virov. Na prvem mestu
so skrbi zaradi varnosti, na drugem za-
radi pasovne širine (hitrosti), na tre-
tjem neslužbena uporaba interneta
med zaposlenimi (obiskovanje strani,
snemanje neavtorizirane programske
opreme …), sledijo virusi, spam (neza-
želeno oglaševanje po e-pošti), pro-
duktivnost in zanesljivost. Tako je tudi
na primer v Sloveniji že 40 odstotkov
uporabnikov interneta naletelo na ra-
čunalniški virus, 56 odstotkov pa na ne-
zaželena oglasna sporočila. Slovenija
se po tem indikatorju uvršča neugodno
visoko, saj ima samo Nizozemska višji
odstotek. V EU je opazno hitro nara-
ščanje števila uporabnikov, ki so že
imeli težave z varnostjo. Dobrih 23 od-
stotkov jih je naletelo na računalniški
virus, 35 odstotkov pa na nezaželena
reklamna sporočila. Skoraj vsak drugi
uporabnik se je že srečal z enim od var-
nostnih problemov pri uporabi inter-
neta.

Veliko mednarodnih raziskav in sta-
tistik na temo interneta najdemo na
spletni strani www.nua.com.
T. S.

Stikova raziskava o uporabi interneta v službi

Vsak dvajseti
gleda pornografijo
Na delovnem mestu uporablja splet več žensk, moški pa

dlje časa – Najpogosteje po informacije, povezane s hobiji
Veliko zaposlenih v službi uporablja internet oziroma deska po medmrežju,
še več jih uporablja elektronsko pošto. Stik, Delov oddelek za tržne raziska-
ve, je opravil anketo med zaposlenimi, da bi ugotovil, kolikšna je dejanska
uporaba interneta v službi in ali ga zaposleni tudi na delovnem mestu upora-
bljajo v zasebne namene.

Med anketiranimi zaposlenimi je 40,8
odstotka takih, ki v službi uporabljajo in-
ternet. Odstotek je presenetljivo največji
med tistimi, ki delajo v manjših podjetjih
– v velikih podjetjih z nad 300 zaposleni-
mi je 36 odstotkov uporabnikov interne-
ta, v srednje velikih podjetjih jih je že 42,6
odstotka in v manjših podjetjih 44 odstot-
kov. Preseneča tudi, da je med uporabni-
ki interneta (v službi) več žensk, namreč
45,1 odstotka, medtem ko je moških 35,9
odstotka. Odstotek uporabnikov interne-
ta se z izobrazbo opazno veča: med ljud-
mi z dokončano osnovno izobrazbo je 3,8
odstotka službenih uporabnikov interne-
ta, s poklicno 13 odstotkov, s srednjo
35,1, z višjo 65,7 in z visoko že 79,1 odstot-
ka.

In koliko časa na dan ljudje v službi de-
skajo in iščejo informacije po internetu?
Slaba tretjina na medmrežju preživi do
pol ure na dan, skoraj četrtina od pol do
ene ure, ravno toliko pa manj kot deset
minut (skoraj polovica teh dela v večjih
podjetjih). Slabih petnajst odstotkov je
na internetu od eno uro do dve, 5,8 od-
stotka od dve do tri ure na dan in 2,2 od-
stotka tudi več kot tri ure na dan. Med ti-
stimi, ki delajo v večjih podjetjih, jih je
največji odstotek na internetu manj kot
deset minut oziroma od 30 do 60 minut. V
manjših podjetjih ljudje uporabljajo in-
ternet najpogosteje od deset do 60 minut,
medtem ko je v srednje velikih podjetjih
več kot petina takih, ki so na medmrežju
tudi do dve uri.

Čeprav je v službi na medmrežju več
žensk kot moških, so moški precej dlje na
internetu. Tako med ženskami ni nobe-
ne, ki bi bila na internetu več kot tri ure,
medtem ko toliko časa med spletnimi
stranmi preživi več kot vsak dvajseti mo-
ški. Največji delež žensk je na internetu
manj kot deset minut oziroma do ene ure,
največ moških pa od pol ure do dve uri.
Zaposleni z visoko in višjo izobrazbo so
na internetu najpogosteje do pol ure na
dan, tisti s srednjo manj kot deset minut, s
poklicno pa do tri ure na dan.

Dve tretjini zaposlenih v službi upora-
blja internet tudi za stvari, ki niso poveza-
ne s službo. To se najpogosteje dogaja v
srednjih in majhnih podjetjih in nekoliko
pogosteje pri moških kot ženskah. Skoraj
polovica anketiranih je vsak dan na inter-
netu zaradi neslužbenih zadev manj kot
deset minut, dobra tretjina do pol ure,
skoraj 15 odstotkov do ene ure in le 2,2
odstotka do dve uri.

Zaposleni, ki v službi uporabljajo in-
ternet iz neslužbenih razlogov, najpogo-
steje iščejo informacije, povezane z njiho-
vimi hobiji (takih je kar 65,2 odstotka).
Nekoliko več kot polovica bere novice na
spletu, 37,1 odstotka poizveduje za poto-
valnimi aranžmaji (hoteli, letalske vozov-

nice …), vsak peti išče službo, 19 odstot-
kov nakupuje (CD-je, knjige …), ravno
tolikšen odstotek preverja vrednost del-
nic na borzi, vsak deseti obiskuje klepe-
talnice, osem odstotkov igra igrice na in-
ternetu, 6,7 odstotka z interneta snema
glasbo in filme, 5,6 odstotka igra na srečo,
4,5 odstotka si ogleduje pornografijo …

Omejeno uporabo interneta v službi
ima le 15,2 odstotka anketiranih. One-
mogočen dostop ali druge oblike omeje-
nosti porabe ima petina zaposlenih v sre-
dnjih podjetjih, skoraj 18 odstotkov tistih
v velikih podjetjih in vsak deseti v majh-
nih podjetjih. Presenetljivo je, da 55 od-
stotkov anketiranih meni, da bi podjetja
morala nadzorovati in omejiti uporabo
interneta oziroma prepovedati obisk do-
ločenih strani (na primer pornografskih,
igre na srečo in podobno). Takšno prepri-
čanje je nekoliko večje v večjih kot v
manjših podjetjih.

Med anketiranimi je 47,3 odstotka ta-
kih, ki v službi uporabljajo elektronsko
pošto, kar je nekoliko več kot pri interne-
tu – odstotek narašča z majhnostjo podje-
tij in stopnjo izobrazbe. Tako je pri zapo-
slenih z visoko izobrazbo 83,6 odstotka
uporabnikov elektronske pošte v službi,
pri tistih s končano osnovno šolo pa 7,7
odstotka. Večina anketiranih vsak dan
nameni prebiranju in odgovarjanju na e-
pošto do pol ure, 15 odstotkov tudi do
uro, 12,5 odstotka do dve uri, vsak dvaj-
seti do tri ure, podoben delež pa celo več
kot tri ure.

Skoraj dve petini zaposlenih v službi
prebira in odgovarja tudi na e-pošto, ki ni
povezana s službo. Med temi je deset od-
stotkov več žensk kot moških, medtem
ko so bili pri neslužbeni uporabi interne-
ta rezultati ravno nasprotni. Dve tretjini
zaposlenih dobi na dan od eno do pet ne-
službenih elektronskih sporočil, petina
nobenega oziroma le redko, vsak deseti
pa od šest do deset. Moški dobijo kar ne-
kaj neslužbenih e-sporočil več kot ženske
(očitno torej manj moških kot žensk do-
biva neslužbena e-sporočila, ampak tisti
moški, ki jih dobivajo, jih dobijo več kot
ženske).

Polovica zaposlenih vsak dan tudi po-
šlje od enega do pet e-sporočil, ki niso po-
vezana s službo, 36 odstotkov ne pošilja
takih sporočil oziroma le redko, 8,2 od-
stotka jih na dan pošlje od šest do deset,
3,3 odstotka od 11 do 20, 1,6 odstotka pa
celo več kot 20. Moški nekoliko pogoste-
je pošiljajo neslužbena e-sporočila kot
ženske. Le 17,3 odstotka anketiranih pa
meni, da neslužbena uporaba interneta in
e-pošte zmanjšuje njegovo/njeno pro-
duktivnost v službi. Takega mnenja so še
posebno moški.
Tanja Stanković

Slovenija skoraj dosega povprečje EU
Delež vlaganj v informacijsko tehnologijo na prebivalca je v Sloveniji med najviš-

jimi v skupini držav kandidatk, kar velja tudi za zahtevnost računalniških aplikacij.
Kljub razmeroma visokim stroškom telekomunikacij hitro narašča tudi uporaba in-
terneta v gospodarstvu. Podoben je razvoj pri dostopu gospodinjstev do interneta.
Slovenija naj bi kmalu dosegla povprečje EU. Največja ovira za hitrejši razvoj elek-
tronskega poslovanja so še vedno visoki stroški vlaganj v telekomunikacije in po-
manjkanje ustreznega kadra. Na tem področju je bil leta 2000 sprejet zakon o elek-
tronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki je v celoti prevzel evropski pravni
red in na horizontalni ravni odpravil vse glavne pravne ovire za elektronsko poslo-
vanje. T. S.

Karikatura Marko Kočevar

Elektronsko poslovanje v slovenskih podjetjih

Splet prinaša prednosti
Razširjena uporaba interneta in elektronske pošte je radikalno spremenila način poslovanja v organizacijah. Tehno-
loški razvoj koristi delodajalcem pri doseganju njihovih ciljev in zaposlenim pri opravljanju njihovega dela. Vpliv in-
terneta sega na skorajda vsa službena področja, obenem pa se vedno bolj širi in izpopolnjuje.

Uporaba interneta pri poslovanju dvi-
guje produktivnost podjetij, saj prek raču-
nalniških omrežij lahko ustvarjajo, naku-
pujejo, posredujejo, prodajajo in vzdržu-
jejo izdelke in storitve. Elektronsko po-
slovanje prinaša podjetjem številne kori-
sti: znižanje stroškov nakupa (od pet do
deset odstotkov); zmanjšanje obsega za-
log; skrajšanje poslovnega cikla; razvija-
nje učinkovitejše in uspešnejše pomoči in
povezovanja z odjemalci; znižanje stro-
škov prodaje in trženja ter ustvarjanje no-
vih tržnih priložnosti …

Internet v informacijski družbi pomeni
ogromno. Zaposleni laže dobijo informa-
cije, ki jih potrebujejo za delo, veliko hi-
treje obdelujejo informacije, s katerimi se
ukvarjajo, bolj učinkovito komunicirajo s
strankami in s preostalimi v podjetju, lah-
ko delajo od doma … Podjetja lahko prek
interneta z minimalnimi stroški konkuri-
rajo globalnemu trgu, bolje komunicirajo
s strankami in drugimi ciljnimi skupinami,
ceneje oglašujejo, se lahko bolje informi-
rajo o konkurenci, zaposlene izobražujejo
na daljavo …

Internet je v poslovnem svetu povzročil
pravo revolucijo. Poleg tega da odpira vr-
sto novih možnosti in priložnosti, omogo-
ča podjetjem, da opravljajo svoje dejav-
nosti veliko hitreje, ceneje in bolj učinko-
vito kot v preteklosti oziroma brez inter-

neta. Po zadnji raziskavi Rabe Interneta v
Sloveniji (RIS), ki so jo med podjetji
opravili leta 2001, imajo dostop do spleta
že skorajda vsa podjetja. Med njimi 99 od-
stotkov velikih podjetij, odstotek, ki ga še
nima, pa njegovo uporabo načrtuje v na-
slednjih 12 mesecih. Tudi med srednje ve-
likimi podjetji imajo že skoraj vsa dostop
do interneta (97 odstotkov), preostala pa
ga imajo v pripravi ali ga načrtujejo v na-
slednjih 12 mesecih. Dostop do interneta
ima tudi 88 odstotkov malih in 82 odstot-
kov mikropodjetij, kjer edina obstajajo
podjetja, ki ga tudi ne načrtujejo. Takih je
namreč dva odstotka med malimi in pet
odstotkov med mikropodjetji.

Predstavitveno spletno stran ima več
kot dve tretjini velikih podjetij in dobra
polovica srednjih, med sto največjimi
podjetji v Sloveniji pa že več kot 80 od-
stotkov. Podjetja, ki predstavitve še nima-
jo, jo pripravljajo oziroma o njej razmi-
šljajo. Skoraj desetina predstavitvenih
strani ima del, ki je dostopen z geslom;
največkrat je namenjen poslovnim par-
tnerjem, pa tudi zaposlenim in potrošni-
kom.

Večina podjetij po ugotovitvah RIS
meni, da internet pomembno vpliva na
njihovo poslovanje – najpogosteje ga upo-
rabljajo za pridobivanje poslovnih infor-
macij ter za komuniciranje, nekoliko

manj se uporablja za poslovne procese, za
iskanje kadrov tudi za sedaj le redko. Le
pri desetini podjetij z dostopom pa inter-
net vpliva tudi na prihodke, a večinoma
zanemarljivo.

 Bančne transakcije uporablja večina
srednjih in velikih podjetij ter tretjina ma-
lih. Še bolj je razširjeno elektronsko pla-
čevanje računov preko APP. Okoli petina
podjetij uporablja internet za naročanje,
še več se jih na to pripravlja.

E-poslovanje uporablja polovica podje-
tij z dostopom do interneta. Dokumente
si izmenjujejo večinoma s petimi poslov-
nimi partnerji ali manj. Pri tem tuji par-
tnerji predstavljajo več kot tretjino vseh.
Najpomembnejši razlogi uvajanja e-po-
slovanja so: večja kakovost storitev, fle-
ksibilnost, konkurenčna prednost ter novi
trgi. Zmanjševanje stroškov in povečeva-
nje prodaje sta nekoliko manj pomemb-
na.

V mednarodnem merilu e-poslovanja
Slovenija ne zaostaja, nasprotno, razširje-
nost interneta, predvsem pa uporaba
elektronskega plačilnega prometa APP jo
v mnogih pogledih uvrščata med razvitej-
še države. Večina slovenskih podjetij že
uporablja e-poslovanje in ta menijo, da bo
to v dveh do treh letih letih postalo stan-
dard poslovanja v njihovi panogi.
Tanja Stanković

Anketa med slovenskimi podjetji

Nepogrešljivi del vsakdanjika
Vštirih večjih slovenskih podjetjih smo poizvedeli o uporabi internetamed zaposlenimi in dobili precej podobne od-
govore, ki jih lahko poenotimo v skupnega: internet je nepogrešljiv del poslovnega vsakdanjika.

Poslovanje družbe temelji na interne-
tu, je povedal Pavel Batista, pomočnik
direktorja informatike v Petrolu. Pred
približno desetimi leti so začeli v podjetju
graditi sistem domačih aplikacij na po-
dlagi internetne tehnologije. Še zmeraj
ga dograjujejo oziroma dopolnjujejo. Na
njem zadnja leta sloni celotno Petrolovo
poslovanje. Vsi zaposleni imajo dostop
do interneta in vsi poslujejo prek njega,
prek aplikacij so s podjetjem povezani tu-
di vsi njegovi poslovni partnerji. V Petro-
lov sistem je mogoče vstopiti tudi skozi
svetovni splet.

»Poslovni partnerji morajo biti sicer
enako visoko tehnološko usposobljeni,
da lahko poslujemo.« Mnoge so spodbu-
dili, da so se lotili posodabljanja poslova-
nja, tisti, ki jim niso mogli slediti, so od-
padli. Novega poslovanja so morali priu-
čiti tudi vse zaposlene, med katerimi ne-
kateri dotlej niso imeli opraviti niti z ra-
čunalniki. Danes je Petrol bolj kot ne
»virtualna družba«, meni Batista. Rabe
interneta v Petrolu ne omejujejo. Prepri-
čani so, da ga zaposleni uporabljajo pred-
vsem v službene namene. Visoka stopnja
avtomatizacije zvišuje poslovno učinko-
vitost, pravi Batista.

»Zaposleni v Leku imajo dostop do in-
terneta že več let,« je povedal Tomaž Go-
renšek iz sektorja informacijske tehnolo-
gije v Leku. Sprva so ga uporabljali zgolj
za pošiljanje in prejemanje elektronske
pošte, danes pa se precej zadržujejo tudi
na spletnih straneh in se povezujejo z ne-
katerimi poslovnimi aplikacijami. Odlo-
čilnega vpliva na poslovanje in odzivnost
družbe pa internet nima.

Dostop do interneta imajo vsi zaposle-
ni z osebnim računalnikom v Lekovem
internem omrežju, pri tem pa morajo
upoštevati napotke, zapisane v internem
dokumentu družbe Etika uporabe infor-
macijske tehnologije (Leknetika). V
skladu z Leknetiko v družbi redno spre-
mljajo uporabo omrežnih storitev – za
nazaj in sproti, pri čemer filtrirajo in s
specializiranimi informacijskimi rešitva-
mi zaustavljajo nekatere storitve, poveči-
ni pošiljanje in prejemanje elektronske
pošte in povezovanje s spletnimi strežni-
ki. Pregled storitev je nujen zaradi viru-
sov oziroma tako imenovanih črvov, ki
lahko povzročijo precej škode in zmanj-
šajo učinkovitost dela, pojasnjuje Goren-
šek. Preprečevati skušajo tudi storitve,
povezane s spornimi temami, kot so rasi-
zem, sovraštvo, pornografija in podobno,
»ki bi lahko škodile ugledu družbe«.

»Internet je za Kompas življenjskega
pomena,« pravi Luka Kukec, vodja infor-
matike v ljubljanskem turističnem podje-
tju. »Predvsem na njem sloni komunika-
cija, je pa vezanih nanj že precej poslov.
Sicer pa se je na internet že pred časom
preselila domala vsa svetovna potovalna

industrija, tako da si poslovanja brez nje-
ga več ne moremo predstavljati.« Dostop
do interneta imajo tako vsi zaposleni v
Kompasu, v Sloveniji in tujini.

Med omrežnimi storitvami zaposleni v
Kompasu najpogosteje uporabljajo elek-
tronsko pošto. »Sicer je med uporabniki
interneta precej priljubljen še svetovni
splet kot vir mnogih uporabnih informa-
cij, uporabljajo pa tudi oblike elektron-
skega poslovanja B2B, B2C, E2E ...« Ve-
činoma, meni Kukec, uporabljajo zapo-
sleni internet v službene namene, manj, a
tudi, v zasebne. Omejitve uporabe inter-
neta v Kompasu nimajo, jo pa spremljajo.

Elektronsko poslovanje Nove Lju-
bljanske banke domala v celoti sloni na
internetu, medtem ko je interno bančno
poslovanje za zdaj še vezano predvsem

na interne komunikacijske povezave in je
zato manj odvisno od interneta, so pove-
dali v službi za stike z javnostjo v NLB. Se
pa zadnje čase tudi interno poslovanje
čedalje bolj opira na internet. Sicer imajo
v banki dostop do interneta vsi zaposleni.

Elektronska pošta in svetovni splet sta
tudi v NLB najbolj priljubljeni in torej
najpogosteje uporabljeni storitvi interne-
ta, ju pa zaposleni menda uporabljajo
predvsem v službene namene. Kot so še
povedali v službi za stike z javnostjo, v
banki spremljajo uporabo interneta in jo
tudi omejujejo: onemogočajo dostop do
izbranih kategorij spletnih strani brez po-
slovnih vsebin, ob morebitnih zlorabah
pa zasačenim »krivcem« onemogočijo
dostop do določenih spletnih strani.
Mateja Gruden

Porast uporabnikov interneta
Po standardni definiciji raziskave RIS (metodologija RIS-ALL-M) je v Sloveniji ko-

nec leta 2002 internet uporabljalo 41 odstotkov populacije nad 15 let starosti. Po
evropski definiciji Flash Eurobarometer pa je bilo v decembru 2002 v Sloveniji 45 od-
stotkov uporabnikov interneta, kar je občuten porast, saj je še junija istega leta delež za
Slovenijo znašal le 34 odstotkov. V EU je bilo junija 2002 v povprečju 51 odstotkov
uporabnikov interneta, medtem ko se ocene za konec leta 2002 gibljejo med 52 in 54
odstotki. Danska, Švedska, Nizozemska in Finska imajo nad 65 odstotkov spletnih
uporabnikov, najslabše pa kaže v Grčiji, kjer jih je samo 18 odstotkov. Konec leta 2002
je v Sloveniji imelo dostop do interneta v povprečju 38 odstotkov oziroma 261 tisoč go-
spodinjstev, s čimer se Slovenija hitro bliža povprečju EU, kjer je junija 2002 imelo 41
odstotkov gospodinjstev dostop do interneta od doma. T. S.
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Za katere neslu¡bene namene uporabljate internet v slu¡bi?

informacije in drugo v zvezi z va¿imi hobiji

branje novic

potovalne aran¡maje (hoteli, letalske vozovnice ...)

iskanje slu¡be

nakupe (CD-jev, knjig ...)

preverjanje vrednosti delnic na borzi

 klepetalnice

igranje igric

snemanje glasbe in filmov z interneta

igre na sreþo

pornografijo

drugo
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Mogoþih veþ odgovorov.
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Ali v slu¡bi uporabljate internet?

Koliko þasa na dan (v slu¡bi) namenite deskanju/iskanju informacij
po internetu?

Ali na internetu i¿þete/berete tudi stvari, ki niso povezane s slu¡bo?

Koliko þasa na dan namenite deskanju/iskanju informacij po internetu
(v slu¡bi), ki niso povezane s slu¡bo?
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