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17.5.2004, 01:44
Že več kot tretjina Slovencev redno uporablja internet

Število rednih mesečnih
uporabnikov interneta se je po
zadnjih raziskavah v okviru
projekta Raba interneta v Sloveniji
(RIS), izvedenih marca in aprila
letos, povzpelo na 710,000
uporabnikov oziroma 35 odstotkov
celotne populacije.

Tedensko uporablja internet okrog
600.000, dnevno pa okrog 400.000
uporabnikov, je na današnji
novinarski konferenci ob predstavitvi

rezultatov raziskav v okviru ciljnega raziskovalnega programa o
spremljanju informacijske družbe v obdobju od 2001 do 2006 povedal
vodja projekta RIS Vasja Vehovar. Če se bo število uporabnikov
interneta v Sloveniji vnaprej gibalo po optimističnem scenariju, pa bo
junija leta 2006 v Sloveniji že več kot 1,2 milijona uporabnikov
interneta.

Po Vehovarjevih besedah je bila Slovenija do leta 1999 zaradi
posebne vloge Arnesa po številu uporabnikov interneta visoko nad
evropskim povprečjem, nato pa je v splošnem nekoliko zaostala za
povprečjem EU. Državni sekretar na ministrstvu za informacijsko
družbo Jozsef Gyoerkoes je ob tem poudaril, da je Arnes, ki je
omejen na izobraževalno in raziskovalno sfero, svojo vlogo zelo
dobro opravil, vendar pa je že blizu tega, da izkoristi ves svoj
potencial. "Celotni trg internetne ponudbe pa je še zelo daleč od tega.
Internetni ponudniki so se v Sloveniji pač pojavili prepozno - okrog
leta 1998 ali 1999. Če bi jih imeli že prej, bi verjetno že prej začelo
naraščati število uporabnikov," je pojasnil Gyoerkoes. Pomemben pa
je tudi delež vsebin v slovenskem jeziku.
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