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Odmev: Upočasnjena rast uporabe interneta

Redakcija poslovnega dnevnika Finance
finance@finance-on.net

objavljeno 7.7.03 19:00

Naslov članka, v katerem g. Peter Zmagaj, novinar vašega časnika, povzema ugotovitve iz zadnje
raziskave Raba interneta v Sloveniji (RIS), utegne po naši presoji zavesti bralstvo. Zato vas prosimo
za objavo dodatnega pojasnila v zvezi z navedenimi, po novinarjevi presoji izbranimi podatki.

Avtor članka je vzel pod drobnogled rast uporabe interneta, ki da se, kot nakazuje naslov članka,
upočasnjuje. Avtor tudi omenja, da je uporaba interneta v Sloveniji "/.../ še vedno pod povprečjem
petnajsterice".

Iz poročila RIS - Gospodinjstva (2002/2), ki sicer potrjuje zaostajanje Slovenije pri uporabi interneta
za EU, pa izhaja tudi, da je Slovenija v drugi polovici leta 2002 zabeležila "statistično značilno rast
števila uporabnikov interneta" (RIS, 2002, 10). Razlika v deležu uporabnikov interneta v Sloveniji je
bila še junija 2002 šestnajst odstotnih točk, decembra istega leta pa se je ta razlika že razpolovila, torej
zmanjšala na osem odstotnih točk. Slednje kaže na občuten napredek v zvezi z dostopnostjo interneta
za vse državljane. Konec leta 2002 je, po raziskavi RIS, internet uporabljalo (vsaj na eni lokaciji) 45
odstotkov slovenskih državljanov, starejših od 15 let. Iz tega torej izhaja, da se zaostajanje zmanjšuje,
presojo o sami dinamiki pa prepuščamo javnosti.

Jelena Aleksić, odnosi z javnostmi MID
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