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Datum: Petek, 22. Junij 2001 - Stran: 
GOSPODARSTVO

natisni  preberi    
Raba interneta v Sloveniji vztrajno narašča

Predrag in prepočasen
Slovenija pri uporabi interneta zaostaja za državami EU

V okviru projekta Raba interneta v Sloveniji (RIS),
ki že pet let poteka na Fakulteti za družbene vede
v Ljubljani, se na spletnih straneh
http://www.ris.org izvaja spletna anketa o
uporabnikih interneta. Osnovni del vprašalnika je
kratek in vzame le približno pet minut
uporabnikovega časa, sprašuje pa o osnovnih
navadah glede uporabe interneta in o nekaterih
splošnih življenjskih navadah in vrednotah. Tisti,
ki želijo, lahko odgovarjajo še na nekatere
dodatne sklope vprašanj, med drugim o mobilni
telefoniji, elektronskem poslovanju, oglaševanju
na internetu, medicini, življenjskem stilu in o
političnih vsebinah na spletu. Anketa bo potekala
približno en mesec, rezultati pa bodo izoblikovani
predvidoma jeseni. 

Projekt RIS je podobne ankete izvajal že v preteklih
letih. Dosedanje raziskave so pokazale, da trenutno
približno 400 tisoč Slovencev vsaj enkrat mesečno
uporabi internetne storitve, število uporabnikov pa
narašča - v petih letih naj bi predvidoma naraslo na
900 tisoč. V primerjavi z evropskimi državami v
uporabi interneta seveda zaostajamo. Po raziskavi, ki
so jo v EU izvedli februarja, v povprečju 31 odstotkov
prebivalcev EU uporablja internet. Izstopajo
skandinavske države, kjer je uporabnikov več kot
polovica prebivalcev, v Sloveniji pa le 19 odstotkov. 

Seveda se uporaba interneta razlikuje glede na
starost in izobrazbo, tudi glede na spol uporabnikov.
Tako ga manj rabijo starejši ljudje in tisti z nižjo
izobrazbo manj, med uporabniki pa je več moških.
Obisk spletnih strani je večji v mestih kot na
podeželju. Kot največje ovire za uporabo interneta
ljudje navajajo predvsem počasen dostop in stroške
ob nakupu osebnega računalnika in opreme, potrebne
za dostop do interneta. Vendar pa dr. Vasja Vehovar,
vodja projekta RIS, ugotavlja, da tudi tisti, ki imajo
dostop do spleta, tega ne uporabljajo pogosto. To je
na primer pokazala raziskava šolskih zavodov - le
malo dijakov uporablja internet, čeprav imajo
omogočen dostop.

Mateja Breznik 
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Skrbnik strani: WEBMASTER
Časopisno založniško podjetje
VEČER, d.d.
Svetozarevska 14
2504 Maribor 

Tel.: 02 / 23 53 500
Fax.: 02 / 23 53 368

TRK: 04515-0000521398
Davčna št.: SI50611631
Matična št.: 5048362000 
.

Podatki o uporabniku - IP: 193.77.16.159 - ponudnik: BSN-77-16-159.dial-up.dsl.siol.net 
Zaradi razlik med tiskano in internetno izdajo,
je verodostojna samo tiskana izdaja. 
Splošni pogoji uporabe strani Vecer.com 
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