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Izobraževalna in raziskovalna 
optika?  

• hitre povezave med organizacijami in 
vozlišči Arnes 

• vzpostavimo reko, po njej se lahko 
peljemo z različno velikimi in hitrimi 
ladjami 

• na optiki zamenjamo elektrooptične 
pretvornike, pa imamo večjo in hitrejšo 
ladjo 

 



Ampak to stane, kajneda? 

• EU strukturni skladi 

• sredstva: na začetku 10 mio €, potem 
15 mio € 
• najprej 30 krajev 
• končno: 50 krajev v 52 sklopih 
• oprema za povezavo organizacij 
• oprema za vozlišča 
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• slika s tistimi, ki niso ponujeni 
 

• lokacije, ki jih ponudniki niso ponudili  

• 30 od 670 

 



• razpisanih XXX povezav 
• slika za eno točko 

• vrtci, glasbene šole 

• cca. 140 



• razpisanih XXX povezav 
• slika za dve točki 

• muzeji, galerije, kultura 

• cca 70 



• slika za tri točke 

• osnovne in srednje šole, dijaški in študentski domovi, inštituti, knjižnice 

• cca 360 



• slika univerzitetni 

• univerzitetne lokacije 

• cca 70 

 



• slika univerzitetni 

• vse ponujene povezave 

• cca 630 

 

 



Kaj nas (jih) čaka - MIZŠ 

• pravnomočnost sklepov o izbiri 

• podpis pogodb 

• izbira terenskih svetovalcev 
• prek 600 lokacij po celi državi 

• v avgustu 2015 prevzemi  
• do 1. 9. 2015 morajo biti zaključeni! 

vir: spletna stran MIZŠ 



Kaj nas čaka - Arnes 

• sodelovanje pri prevzemih 

• vzpostavitev 18 novih vozlišč 

• prestavitev vsaj enega obstoječega 
vozlišča (Ajdovščina) 

vir: spletna stran Arnes 



Kaj nas čaka - Arnes 

• slika dosedanjih vozlišč 

 

• obstoječa vozlišča 

• 35 

 



• slika starih in novih vozlišč, med 
obema nek prehod 

• obstoječa in nova vozlišča 

• obstoječih 35 in novih 18 

 

 



Kaj nas čaka - Arnes 

• vklop nove opreme 

• povezava opreme v Arnesovo mrežo 

• konfiguriranje opreme 

• ureditev zaščite omrežij 

 

 



Kaj čaka Arnesove članice 

• da šole začnejo uporabljati nove 
tehnologije kot pomoč pri učenju 

• da se znebijo skrbi za opremo 
• uporaba strežnikov na Arnesu 

• da uporabljajo naše storitve 
• pošta, videokonference, spletno 

gostovanje 



Kaj čaka Arnesove članice 

• da si poenostavijo delo  
• infrastruktura za avtorizacijo in 

avtentikacijo 
• Eduroam 
• spletne učilnice 
• poštni strežniki 
• in še in še in še... 

 



Kaj na Arnesu pričakujemo z 
veseljem?  

Da vsi v Arnes povezani zavodi 

zagrabite nove možnosti in 

postanete zahtevni uporabniki! 
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