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"Naš cilj je internetno
opismeniti tudi popolne
laike, ki sicer ne uporabljajo
računalnika," je povedal
Marko Peljhan iz Ljudmile.
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O NJIHOVI POTREBNOSTI ALI NEPOTREBNOSTI POTEKA VROČA RAZPRAVA; MEDTEM KO JIH NEPROFITNE
ORGANIZACIJE ŽE POSTAVLJAJO, SI NEKATERI DRUGI OD NJIH OBETAJO DOBIČEK

Danes opoldne je na Infosu, osrednji slovenski računalniški
prireditvi, v organizaciji ministrstva za informacijsko družbo potekala
okrogla miza o javnih dostopnih točkah do interneta. Izhodišče
razprave je bila predvsem njihova potrebnost oziroma nepotrebnost,
zlasti glede na siceršnjo stopnjo razširjenosti uporabe interneta v
Sloveniji in načine, kako Slovenci do njega dostopamo. Mnenja so
bila, kot običajno pri razpravah o tej temi, različna, nekateri so javne
dostopne točke celo videli kot novo komercialno priložnost, vendar do
dokončnega odgovora na vprašanje o njihovi potrebnosti sogovorniki
tudi tokrat niso prišli.

Vasja Vehovar s Fakultete za družbene vede, ki je opravila
raziskavo o uporabi interneta v Sloveniji (RIS), je poudaril, da večina
Slovencev do interneta dostopa z domačega računalnika. "Skoraj
polovica gospodinjstev, dobrih šestinštirideset odstotkov, ima osebni
računalnik, le polovica teh pa ima tudi dostop do interneta," je povedal
Vehovar. Glede na število rednih uporabnikov interneta dostopa do
interneta razmeroma veliko gospodinjstev, saj za povprečjem
Evropske unije zaostajamo le za enajst odstotkov (Slovenija 25
odstotkov, EU 36 odstotkov). Vehovar je poudaril, da je po njegovem
mnenju za razvoj interneta v Sloveniji pomembno predvsem
spodbujanje dostopa od doma ter šol in univerz kakor tudi razvoj
uporabnih vsebin, ki bodo v internet privabile več uporabnikov.

Ljudmila in Mobitel skupaj

Luka Dekleva Humar z Dela je kot predstavnik širše javnosti še bolj od Vehovarja v ospredje
postavil vprašanje vsebin, ki naj bi bile ključne pri spodbujanju penetracije interneta v celotno
slovensko populacijo.

Predstavniki civilnih organizacij, ki se ukvarjajo z zadevami, s katerimi bi se morala država (kot so
ugotovili udeleženci okrogle mize), so predstavili nekaj svojih projektov. Ljudmila bo skupaj z
Mobitelom že prihodnji mesec v Ljubljani predala namenu štiri javne terminale za brezplačni dostop
do interneta, kmalu pa naj bi jim sledila še druga slovenska mesta. Skupaj z ministrstvom za
informacijsko družbo pa pripravljajo projekt potujoče računalniške učilnice, ki naj bi internetno in
računalniško opismenjevala predvsem podeželje.

Nekatera (državna) podjetja pa so, kot kaže, v konceptu brezplačnih javnih mest za dostop do
interneta zavohala dobro poslovno priložnost.

Pošta bo delila elektronske naslove

Tako je Pošta Slovenije MID predstavila svoj projekt javno dostopnih točk in dodelitve brezplačnih
elektronskh naslovov vsem državljanom in s tem MID razbremenila vsaj v enem projektu. Miro Kranjc,
državni podsekretar na MID, nam je po okrogli mizi povedal, da pogodbe še niso podpisali, vendar o
1,4 milijarde tolarjev vrednem projektu resno razmišljajo kot manjši (nekaj promilov) sovlagatelj. Ko
smo predstavnika Pošte Slovenije Boštjana Lavugerja povprašali, kako nameravajo omenjene
projekte financirati, nam je odgovoril, da bodo prek terminalov, ki jih bodo postavili v vseh svojih
poslovalnicah, tržili tudi svoje dodatne storitve. Naslovniku poslano elektronsko pošto naj bi tako bilo
možno dostaviti tudi "klasično", na papirju, s čimer bi storitev elektronskega pisma Pošte Slovenije
(EPPS) dejansko postala dostopna tudi širši javnosti.
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