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Vsebina

Celotna 
vsebina

V žarišču

Po svetu

Gospodarstvo

Kultura

Šport

Maribor

Celjsko,
Koroška

Pomurje, 
Podravje, 
Prlekija

Reportaže,
zanimivosti

Črna kronika

Zadnja stran

Mali oglasi

Osmrtnice

Priloge

Sobotne 
priloge
(arhiv od leta 
2003)

Premoženje

Zdravo

Kvadrati

Raziskovalec

TV Večer
- Dnevni izbor TV 
oddaj in filmov

Avtomobilizem

Arhitekturna 
beseda

Čitalnica

Estrada

Film

Kulinarika

Marketinške
novice

Mi med seboj

Moda in 
lepota

Najstniška
scena

Narava, gore

Potovanja

Računalništvo

Predstavitev  Za oglaševalce  Pišite nam  Naročnina 
Podstrešje  Arhiv člankov 

Iskanje:  Najdi Izberite področje ...Izberite področje ...

Datum: Sreda, 7. November 2001 - Stran: V
ŽARIŠČU

natisni  preberi    
Jubilej interneta v Sloveniji

Četrtina Slovencev je že surfala
V Sloveniji je bilo septembra že 28.631 internetnih strežnikov

Ni naključje, da le nekaj mesecev po uradnem
desetem rojstnem dnevu samostojne Slovenije
praznuje deseto obletnico tudi prva slovenska
vključitev v svetovni splet. Prav prenos informacij iz
Slovenije v tujino prek računalnikov je krepko
pomagal pri objektivnem informiranju sveta o
dogajanju pri nas. Do svetovnega spleta pa takrat ni
bilo enostavno priti - vse pristojnosti in linije so tekle
prek Beograda. Tega so se na proslavi v Ljubljani
spominjali mnogi, ki so se takrat predvsem s svojo
iznajdljivostjo prebili v svet, ki je danes nekaj
vsakdanjega in znanega že vsakemu četrtemu
Slovencu.

Slovesnost ob jubileju, ki jo je včeraj pripravilo
slovensko združenje za internet ISOC-SI, je bila tudi
priložnost za pregled dosežkov na tem področju.
Najbolj izrazito jih je ponazoril častni gost dr. Rob
Blokzijl, član uprave ICANN, organizacije, ki podeljuje
naslove in domene v evropskem internetu. Postregel
je podatek, da sta bila v letu 1990 v celotni Jugoslaviji
le dva internetna strežnika, septembra letos pa jih je
bilo samo v Sloveniji 28.631.

Kot kaže zadnja raziskava Raba interneta v Sloveniji,
ki jo vodi prof. dr. Vasja Vehovar s FDV, se je že
500.000 Slovencev vsaj enkrat podalo v svetovni
splet, polovica zaposlenih državljanov pa je
računalniško pismena. Čeprav se je rast uporabnikov
v zadnjih dveh letih nepričakovano upočasnila, je
razveseljivo predvsem to, da se na internet priključuje
vse več gospodinjstev, njegova uporaba v
gospodarstvu pa je blizu evropskim številkam. (sv)

SLAVKO VIZOVIŠEK 

Vaš komentar: 
Vabimo vas, da napišete svoje mnenje, komentar ali

pripombo k članku.

Ime:

E-mail:

Anketa

Verjamete,
da so letala
še vedno
najvarnejše
prevozno
sredstvo?

Da
Ne

Rezultati ankete
in komentarji

Avtor
članka

E-mail:
SLAVKO
VIZOVIŠEK
(Vodja deska)

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

 

 

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
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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

Sporočilo:

Pošlji

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.

o članku po
e-mailu.
E-mail prejemnika:

Vaše ime:

Pošlji

Dražba
Dražba za
dlančnik
Yakumo PDA
Delta 300
GPS.

Prikaži...

Zabava

Klepetalnica

Sončenje in UV
indeks

Ujemanja

Bioritem

Horoskop
- Barvni horoskop

- Horoskop po urah

Izbor imena za
novorojenčka

e-Čestitke

Prerokovanja
- Slovar sanj

- LOTO

Detektor laži

WEB kamera:
slika trga pred
Večerom

Telenovele
- Zastavljeno srce

- Prava ljubezen

- Pet skrivnosti

- Srčna dama

Preizkusni 
programi
- Večerova beležnica 

- Tipka

Ohranjevalniki 
zaslona
- Božična čestitka

- Lepota po slovensko

- (Z)Mešani naslovi

- Polovični
predsedniki

- Volitve 2004

Galerije
Blatoborbe 
v Selcah 
2005
Studeniški
kulturni
večer
2005
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Prvenstvo 
v rallyju v 
Mariboru 
2005
Arhiv galerij ...

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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o 
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