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natisni  preberi    
Internet vsak dan uporablja več kot 300.000 prebivalcev
Slovenije

Slovenci in svetovni splet
Interesa za elektronsko bančništvo in elektronsko nakupovanje
je zelo malo - Slovenci na mesec prejmemo okoli 50 milijonov
elektronskih pisem

Vsaj enkrat v življenju je doslej uporabilo internet
900.000 Slovencev, 642.000 jih internet uporablja
vsak mesec, 528.000 vsak teden, 362.000
Slovencev pa svetovni splet uporablja vsak dan.
To so podatki zadnjih, sicer lanskih raziskav, ki jih
v okviru projekta Raba interneta v Slovenji (RIS)
opravljata Fakulteta za družbene vede in
ministrstvo za informacijsko družbo. 

Če bo število uporabnikov svetovnega spleta pri nas
naraščalo s približno enako hitrostjo, kot narašča zdaj
(rast števila uporabnikov je deset do 15 odstotkov na
leto), bo do junija 2006 internet uporabljala že več kot
polovica prebivalcev oziroma 1,26 milijona ljudi. Strmo
naraščanje števila uporabnikov pa lahko pričakujemo,
ko se bodo pri nas pojavile nekatere tehnološke
novosti, denimo interaktivna televizija, pravi dr. Vasja
Vehovar, vodja projekta RIS.

Minister za informacijsko družbo dr. Pavle Gantar
pričakuje, da bo ob vstopu v EU uporabnikov interneta
v Sloveniji približno toliko, kot jih je povprečno v
državah članicah unije, 51 odstotkov prebivalstva.
Ministra, ki trdi, da so podatki o uporabnikih
svetovnega spleta spodbudni, veseli tudi to, da
elektronsko poslovanje uporabljata že dve tretjini
slovenskih podjetij.

Priključek na internet je imelo konec lanskega leta
okoli 38 odstotkov slovenskih gospodinjstev (leta
2001 pa 22 odstotkov), vendar za razliko od držav EU
interneta ne uporabljajo vsi ali pa večina članov v
gospodinjstvu. "Uporabljajo ga denimo otroci, starši
pa ne," je pojasnil Vehovar.

V primerjavi z EU Slovenci precej manj kot državljani
unije uporabljamo storitve elektronskega bančništva
in elektronskega nakupovanja. Uporablja ju le okoli
100.000 uporabnikov interneta. Zakaj tako malo?
"Predvsem zaradi predsodkov, neznanja in slabe
tehnične opremljenosti," trdi Vehovar.

Za evropskim povprečjem pa se Slovenija znajde še
pri preverjanju števila domen; na 100.000 prebivalcev
jih je pri nas registriranih le 612 in ta podatek nas na
lestvici držav uvršča tudi za Litvo, Latvijo, Estonijo,
Češko in Slovaško.

Anketa

Verjamete,
da so letala
še vedno
najvarnejše
prevozno
sredstvo?

Da
Ne

Rezultati ankete
in komentarji

Interaktivno

Zadnji 
komentarji
k člankom

Forumi

VIP na klepetu

Videonovice
- Animirani grafi

- Videosmešnice

- Fotozapisi

Servisi

Kateri GSM 
paket izbrati?

Menjalniški
tečaji

Načrtovanje
potovanj

Ponudba za 
webmastre

Online čiščenje
virusov

Večer na email

Vremenska 
napoved
za 10 dni

Članek na
e-mail

Želite koga
opozoriti na ta
članek?
Pošljite
zaznamek
o članku po
e-mailu.
E-mail prejemnika:

Vaše ime:

Pošlji

 

 

Nagrada Večera za otroško
in mladinsko literaturo

Glasujte za izjavo Bob meseca
Sklepno dejanje izbora Bob leta 2004

Večerova spletna trgovina
www.vecer.com/trgovina

Večerova multimedijska scena
www.vecer.com/vms

Datum žrebanja 
16.08.2005 20:00

84 74



http://www.vecer.si/vecer2003/default.asp?jezik=SLO&kaj=6&id=20...

2 of 3 17.8.2005 18:57

Smeri razvoja

Vrt

Zaposlovanje

Zdravje

Dodatki ...

Novi 
mediji

Za
dlančnike

3G/wap
Večer

Arhiv: CD 
2004
na voljo tudi 
zbirka 
1998-2004

Splošno

O podjetju

Za
oglaševalce

Akcije

Večer kot
privzeta
stran

Prvi povojni
slovenski
časnik
(prvič v PDF)

Levo 
spodaj

Na Hrvaškem
nas različno
ocenjujejo:
Slovence imajo
za težke,
Slovenke za
lahke...

Arhiv levo spodaj...

www.Vecer.com/RSS

In še zanimivost: Slovenci po Vehovarjevih besedah
na mesec prejmemo okoli 50 milijonov elektronskih
pisem in bolj kot elektronsko davčno poslovanje
pogrešamo javne dostopne točke do interneta.
Minister Gantar pravi: "V zadnjem letu smo število
javnih dostopnih točk povečali za več kot 100
odstotkov, zdaj jih je že okoli 250, in to politiko
nameravamo nadaljevati."

Katja Šeruga 
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Prosimo, da izpolnite vsa polja. Če polje z
elektronskim naslovom pustite prazno ali ga

nepravilno izpolnite, potem vam drugi obiskovalci teh
strani ne bodo mogli odgovoriti na vaše pismo. 

ČZP VEČER ne prevzema odgovornosti za izjave
obiskovalcev.
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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 
.
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