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Anketa RIS o uporabnikih interneta

Redakcija poslovnega dnevnika Finance
finance@finance-on.net

objavljeno 21.6.01 20:00

V okviru projekta Raba interneta v Sloveniji (RIS) bodo v Centru za metodologijo in informatiko na
fakulteti za družbene vede v drugi polovici junija začeli izvajati spletno anketo o slovenskih
uporabnikih interneta. Anketa, ki obsega okrog 1.500 vprašanj, razdeljenih v več blokov, bo potekala
dober mesec dni, kot je povedal vodja projekta Vasja Vehovar, pa bodo njeno vsebino še razširili.
Pripravljavci ankete pričakujejo okrog 10 tisoč odgovorov, rezultati so javni, uporabniki interneta pa jo
lahko najdejo na spletni strani RIS. Marčna raziskava RIS je pokazala, da je rednih uporabnikov
interneta v Sloveniji okoli 350 tisoč ali približno 19 odstotkov prebivalstva, kar nas uvršča daleč pod
povprečje EU, ki znaša 31 odstotkov. Med najbolj obiskanimi stranmi na internetu so mobilna
telefonija, glasba in računalništvo, najmanj pa zdravstvo in politika. Vehovar misli, da se bo po najbolj
optimističnih napovedih število uporabnikov interneta v Sloveniji z današnjih 400 tisoč čez pet let
povečalo na največ 1,2 milijona. To bi pomenilo okrog 58 odstotkov prebivalstva in bi bilo primerljivo z
današnjimi razmerami v Skandinaviji.
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18.6.01 [SJ] Konferenca za javnost projekta RIS (Raba interneta v Sloveniji)

16.4.01 Nakupne navade Slovencev na internetu

Napiši komentar | Komentarji vseh bralcev (1) 

  

Kaj je Radar?

Obveščajte me...

O rubrikah:
Dogodki in 
ozadja

O omenjenih:
Fakulteta za
družbene vede

RIS

OK

Kako do novic

Poslovno jutro

Radar

Novice Financ na vaši
strani

Dlančniki

XML

Pravila uporabe



Finance: Anketa RIS o uporabnikih interneta http://www.finance-on.net/show.php?id=7365

2 of 2 17.8.2005 12:30

Vpiši komentar    Pobriši

Kazalo / SitemapKazalo / Sitemap PodatkiPodatki Nivoji dostopaNivoji dostopa Kdo smoKdo smo

17.08.05 12:28:40

caching


