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Konferenca o svetovnem spletu

Portorož - S predavanjem Raba interneta v Sloveniji se
je v Portorožu začela dvodnevna Net konferenca, na
kateri bodo udeleženci v okviru simpozijev, predavanj in
delavnic obravnavali vlogo svetovnega spleta v
Sloveniji. 

Izidor Sportal-u

Na osrednjem večeru Net konference 2005 so bili razglašeni
letošnji dobitniki nagrade za spletno odličnost Izidor. Sportal
je v kategoriji športnih spletnih strani dobil nagrado
občinstva.

"Prijaznost" šibka točka spletnih strani

Slednji naj bi bil po besedah nosilca uvodnega predavanja
konference, Vasja Vehovarja, šibka točka slovenskih spletnih
ponudnikov, saj so uporabniki s prijaznostjo spletnih storitev
pogosto nezadovoljni. Tako spletne trgovine, ki na medmrežju
uspešno delujejo že več kot desetletje, v Sloveniji niso
naletele na dober odziv, zaradi previsokih cen in dolgih
dobavnih rokov.

V Sloveniji 600.000 ljudi redno uporablja internet

Predavatelj na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Vehovar
je v predavanju Raba interneta v Sloveniji izpostavil, da
internet v Sloveniji redno uporablja približno 600.000 ljudi. Še
vsaj 50.000 je takšnih, ki do spleta dostopajo prek WAP
portalov na mobilnih telefonih. V letu 2004 so zabeležili
13-odstotno rast rabe interneta. Že 40 odstotkov
gospodinjstev z internetom ima širokopasovno povezavo, ker
je po Vehovarjevih besedah zagotovilo za nadaljnjo rast
spletnih uporabnikov.

Iskalniki najbolj obiskani

Najbolj priljubljeni spletni strani sta med uporabniki spleta v
Sloveniji iskalnika Google in Najdi.si. Ta sta obiskana 60- do
70-odstotno. Po obisku jima sledijo spletne strani slovenskega
dnevnega časopisja, ki so obiskane do 20-odstotno, kar
pomeni, da si jih ogleda do 150.000 ljudi mesečno.

Neizkoriščene prednosti spletnih tehnologij

Petina tistih, ki uporabljajo splet v Sloveniji, se poslužuje
elektronskega bančništva. To pa je bistveno manj kot drugod
v Evropi.

Po Vehovarjevih besedah Evropa na sploh ne izkorišča dovolj
prednosti spletnih tehnologij. Po njegovi oceni bi to utegnilo
ovirati doseganje ciljev lizbonske strategije, ki predvideva, da
bo Evropska unija do leta 2010 najrazvitejše na znanju
temelječe gospodarstvo na svetu. (STA)
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