
  IKT rubrika   

LE KAJ se »skriva« pod kratico IKT ? 
 
Iz Wikipedije, proste enciklopedije: 

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) se 
nanaša na izdelke in prakse, ki se uporabljajo za 
shranjevanje, zapisovanje in druge vrste 
obdelav informacij. V sodobnih časih pa se IKT nanašajo 
predvsem na informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki 
so se razvile iz telekomunikacijske in računalniške 
industrije. Informacijsko komunikacijske tehnologije so 
področje, ki se najhitreje spreminja in ki je konec 20. ter v 
začetku 21. stoletja doživelo najhitrejši razvoj in 
popolnoma preobrazilo družbo. Informacijsko 
komunikacijske tehnologije so danes prisotne na vseh 

področjih življenja in obsegajo področji računalništva in telekomunikacij, ki se zaradi izjemno hitrega 
napredka vedno bolj zlivata. Informacijsko komunikacijske tehnologije so danes zavzele pomembno 
centralno mesto v vseh tehnoloških sistemih in so v središču človekovega delovanja na vseh področjih. 

Pojem IKT pa zajema tudi širši nabor izdelkov na področju telefonije, bibliotekarstva in drugih 
praks o filmih, faksih, revijah, člankih... Na področju IKT prevladujejo tehnološki dosežki, brez katerih 
si sodobnega načina življenja ne moremo predstavljati: radio, televizija, internet, ter fiksno in mobilna 
telefonija. IKT tako obsegajo shranjevanje in obdelavo podatkov ter prenos informacij preko 
brezvrvičnih in vrvičnih zvez, obsegajoč bakreno in optično infrastrukturo. Novosti na tem področju 
popolnoma spreminjajo delo, učenje in zabavo v sodobni družbi. Navidezna in nadgrajena resničnost, 
kognitivni radio, internet stvari, komunikacija stroj-stroj in mobilna omrežja 5. generacije 
predstavljajo le nekaj primerov tehnologij, ki zahtevajo nova inženirska znanja. 

IKT so vključene v vse segmente sodobne družbe in njenih dejavnosti. Ko odpovejo 
komunikacije, se svet tako rekoč ustavi. Zato potrebe po strokovnjakih s področja IKT stalno 
naraščajo. Potrebni so v vseh panogah gospodarstva in jih zato na celotnem področju EU močno 
primanjkuje. Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij je ključnega pomena za 
konkurenčnost Evrope v današnjem vse bolj digitalnem globalnem gospodarstvu. Ključne naloge 
Evrope so: razširitev uvajanja širokopasovnih povezav in omrežij z visoko hitrostjo, razvoj izdelkov in 
storitev IKT ter e-trgovanja, krepitev aplikacij IKT za e-vlado, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-
zdravstvo. 

Področje IKT obsega znanja, potrebna za prenos, obdelavo, shranjevanje in dostop do informacij 
v elektronski obliki. Zaposlitve za strokovnjake IKT pa ne ponujajo le velika imena računalništva in 
telekomunikacij. Samostojne strokovnjake za informacijsko komunikacijsko podporo danes 
potrebujejo vsa napredna podjetja ne glede na njihovo osnovno dejavnost. V Sloveniji je sektor IKT v 
letu 2015 ustvaril 3.609 milijonov EUR prihodka od 
prodaje in 1.208 milijonov EUR dodane vrednosti.  

Ekonomija masovne proizvodnje je preproste 
informacijsko komunikacijske naprave naredila cenene 
in zanesljive za prenos informacijskih signalov najboljše 
kakovosti z najmanjšo porabo moči in pasovne širine. V 
prihodnosti bomo priča razvoju in izgradnji novih 
radijskih in optičnih sistemov, ki bodo uporabnikom 
prinesli več Gbit/s in bodo pokrivali celoten planet. 
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