
Šola na                      -u 
 

Alenka Zabukovec, OŠ LA Grosuplje 



Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje 
 

 

▫ Matična šola, DE + 4 PŠ 

▫ 6 lokacij 

 

▫ Trenutno 1393 učencev 

 

▫ 175 zaposlenih, 139 učiteljev 



2012/2013: uresničljive sanje in realne želje? 
Cilj: izboljšati IKT razmere in olajšati delo zaposlenim; omogočiti sodobnejše pristope 
k poučevanju in učenju; ozaveščati o varni rabi interneta 

1. Vsaka učilnica računalnik + internet; tablice za enote, kjer ni 
računalnice; težave Lili in Bine > pohitritev povezav 

2. Za malo denarja Eduroam in ureditev omrežij (pedag, eduroam, 
gost na vseh enotah; admin na T in Š)  

3. Novo enotno šolsko spletišče 

4. Nov AAI-ziran moodle 

5. Znebiti se strežniškega HW (draga oprema, veliko vzdrževanja, 
znanje in čas?) 

6. "Službeni" e-poštni naslov 

7. Ozaveščanje: varovanje osebnih podatkov in varna raba interneta 

 

 



Plan informatizacije 

▫ Analiza IT po enotah 
˗ cca. 200 računalnikov: xp, redki win7; 

stari 10 in več let; v vseh učilnicah ni 
bilo rač. in projektorja 

˗ statični IP 
˗ Š, T: domena, 3 win strežniki 

(admin+vasco, 1+1 pedag) 
˗ wi-fi na vsaki enoti svoj, pokritost, 

uporabnost … 
˗ 2 x router Arnes, 10 x unmanaged 24 

port 10/100 sw, več kot 10 x hub 
˗ dostopi: J:Polans, A: Stelkom (wi-fi), Š: 

T2, T, Ž: Telekom (dsl) 

 

 

 

▫ 1. Eduroam - ocena stroškov 
˗ denar (kabli, aktivna oprema sw+AP),  
˗ znanje, čas (počitnice),  
˗ uvajanje/prehod 
˗ plusi in minusi 

▫ Vrstni red ostalih dejavnosti in 
uresničljivi koraki 

▫ Možne težave in nepredvideni 
stroški 



Eduroam 

▫ Meritve 2012: praksa dijakov 

 

▫ Nakup in postavitev opreme 2013, 2014 
˗ žično omrežje (kabli, sw 1 G, UPS v KV) 
˗ priporočeni AP-ji 
˗ prenosniki 
˗ 2013: nova računalnica, 2015 tudi MIZŠ prenosniki 

▫ Priprava omrežja: 2014 
˗ razširitev IP naslovnega prostora; 3 oz. 4 podomrežja 
˗ dhcp na lastnih strežnikih, sicer na AP-jih 
˗ Arnes: imenik LDAP + prijavni strežnik – težave s št. AP-jev 

25 = 11 + 5 + 4 + 1 + 4 ?? 
˗ Konfiguracija AP-jev 

▫ Pregled Arnesa  
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ArnesAAI 

▫ gostovanje prijavne infrastrukture 
˗ imenik LDAP isti kot za Eduroam 

˗ strežnik 

▫ dostop do storitev 
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SIO.MDM 

▫ Uvoz zaposlenih (xls) 

˗ geslo 

˗ up. ime 

▫ Uvoz učečih (xls, (xml)) 

 

▫ Prehod v novo šolsko leto 
˗ izbris učečih v LDAP-u 

˗ prenos naprej + sinhronizacija 

˗ pomoč "urednikov" 
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"Službeni" e-poštni naslov z domeno 

▫ Zakaj za zaposlene? 
˗ "službena" komunikacija 
˗ "zaklenjene" plačne liste na e-poštni naslov (finančni prihranek) 
˗ učitelji in tehnični kader > izobraževanje e-pošta 

 
 

▫ Zakaj Arnes? 
˗ varnost slovenskih strežnikov 
˗ zaupanja vredno 
 

▫ guest.arnes.si > oslag.si: Predal Arnes 
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Arnes gvs: AAI-ziran moodle  

▫ E-zbornica 
- že od 2007 
- obveščanje 
- zakladnica gradiv 
- oddaja poročil … 

 

▫ Namestitev, oblikovanje 

▫ Shibboleth avtentikacija  
˗ ob vsaki prijavi, zaklenjena polja 

▫ Poddomena: moodle.oslag.si 

 

 

▫ Plusi: upravljanje z uporabniki, prehod v novo šolsko leto 

▫ Minusi: posodabljanje sistema na gvs-ju > Arnes moodle? 
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Pravno 

▫ Arnes – šola: sporazum 
▫ Zaposleni: 

˗ Pravilnik o uporabi inf. sistema, ZOP  
˗ Sklep ravnateljice, izjava – dovoljenje 

▫ Učenci: 
˗ prijavnica z izjavo o obdelavi (podpis staršev) 

˗ dostopni podatki za posamezno storitev:  
· "naše" spletne učilnice,  
· eduroam,  
· splet arnes,  
· o365 
· … 

˗ splošni pogoji uporabe 
˗ podpisana izjava o objavi fotografij … 
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Arnes Splet – novo 
šolsko spletišče 
 

Marec 2014 - avgust 2014 - PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV: analiza, plan in priprava  

▫ analiza sistemov in procesa objavljanja ("tehnično" in "uporabniško"): 
˗ ocena težavnosti objavljanja 

˗ vzdrževanje/posodabljanje sistema – arhiviranje vsebin 

˗ upravljanje z uporabniki 

˗ združitev vseh obstoječih spletišč v enega, enotnost šole 

˗ enostavnost upravljanja s predlogami (oblika, barva, postavitev elementov na 
straneh) 

˗ primerjava z obstoječimi šestimi joomlami 

˗ "zunanji" uporabniki: odzivi 

▫ cilji: 1  sodobno spletišče z aktualnim utripom vseh enot, 
poenostavitev objavljanja in vzdrževanja, dvig nivoja vsebine 
prispevkov, obiskovalec intuitivno in hitro najde jedrnato želeno 
informacijo 

▫ izbira najboljše poti za dosego ciljev: Arnes Splet, razširitev 
uredniškega odbora in izobraževanje 

▫ plan izvedbe: vsebinski, časovni, kadrovski 

▫ priprava na izvedbo: 
˗ dostopi 

˗ domena 

˗ arhivi  

˗ razširitev uredniškega odbora, plan izobraževanj (2 x sept. 2014) 

˗ kategorizacija že obstoječih vsebin na spletiščih 

 

Potek dogodkov 

1. Analiza obstoječih 
procesov in 
načrtovanje prenove 

2. Izvedba prenove 

3. Analiza izvedbe z 
načrti za prihodnost 
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Izobraževanje urednikov: 9. 2014 
▫ Predstavitev novega spletnega mesta (zgradba, vsebina) 

▫ Dogovor o pravilih objavljanja – priporočila, lektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫ Delavnica:  
˗ vstop/prijava na spletišče  

˗ dodajanje "novice"   

 2. del: galerija slik 
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Avgust 2014 – september 2014: priprava spletišča za javno objavo 
 

▫ Dostop do novega spletišča: 
˗ AAI računi (razdelitev dostopnih podatkov) 
˗ preusmeritev domene www2.oslag.si na oslag1.splet.arnes.si 
˗ arhivi ostanejo na www.oslag.si/"enota", kasneje izbris joomel 

▫ Osnutek zgradbe in celostne podobe novega spletišča 

▫ Delitev vsebin: 
˗ "statične" – vedno enake oz. z malo spremembami 
˗ vezane na šolsko leto 
˗ vsakodnevni utrip 

▫ Izdelava: 
˗ kategorij prispevkov 
˗ menijev, povezav 
˗ "gradnikov" na straneh 

▫ Oblikovanje vstopne strani: 
˗ "slajder" 
˗ prikazi utripa enot 
˗ prikazi prispevkov 
˗ desni del 

▫ Priprava in objava prispevkov (statičnih in vezanih na šolsko leto 
za celotno šolo) 

▫ Pravice za uporabnike (uredniki, lektorji, skrbniki) 

▫ Priprava albumov za galerije in dodelitev pravic za objavljanje 

▫ Twitter – izdelava računa in vključitev na spletišče, čivka 
ravnateljica šole 



Potek dogodkov 
Analiza in priprave 

Razširitev uredniškega odbora 

Novo spletišče pred javno objavo 

Izobraževanje urednikov 

Javna objava 

 

Javno 3. 10. 2014 

(plan 1. 1. 2015) 
 

▫   
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Analiza sistema 
 

Plusi: 

- posodabljanje ni potrebno 

- AAI-ziran 

- nezahtevnost uporabe 

- enostavnost galerije 

 

Minusi: 

- javno objavljen ves čas 

- AAI-zacija dva priimka 

- vtičnik za upravljanje z uporabniki 

▫ Statistika strani 

 

 

▫ Vprašalnik, odzivi 
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Analiza opravljene prenove 



Potek dogodkov 

Statistika strani od 3. oktobra 2014 
do 31. maja 2015:  

· 48 261 obiskov 

 

 

 

· 235 725 ogledov strani 

 

 

 

· 38 535 prenosov 

 

Max 1125 5 .2. 2015, četrtek

Min 29 31. 10. 2014, petek

Povprečje na dan 201

Max 4941

Min 104 31. 12. 2014, sreda

Povprečje na dan 944
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Arnes Analitika 

28. 6. 2015:  
 445 prispevkov  

 323 galerij slik, 7871 fotografij 

 114 čivkov, 52 fotografij  

Sodelovalo 85 zaposlenih.  
 



Odzivi iz ankete 
(maj 2015, n=41) 

  
 

▫ Prenovljene spletne strani so pregledne, starši jih 
redno spremljajo, učenci radi vidijo njihove slike na 
spletni strani šole.  

▫ Novice z vseh enot na eni strani lepo prikazujejo 
življenje na šoli kot celoti. 

▫ Spletna stran je lična, zanimiva, logična in prijazna za 
uporabo.  

▫ Pozitivno. Dejali so, da je spletna stran na "nivoju" ;) 

 



Ablak – strežnik po meri 

▫ Virtualni rčn strežnik, ker nam je poleti 2014 zmanjkalo prostora (e-
računi) … 

▫ Kopija obstoječega na Ablak  

▫ RDP dostopi (lokalne particije, tiskalniki) 

▫ Pametni ključi 

 

+ ni vzdrževanja strojne opreme, ni napak zaradi hw 

- nakup rdp licenc, uporabniki, pohitritev povezav (30/10): optika  
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IR Optika 
Vozlišče na Tovarniški za 8 stavb 
▫ Pomoč Arnes 

 

 

 

19 18. 11. 2015 



Varna raba interneta 

▫ Februar: predavanja za starše in zaposlene 
 

▫ 2012: varno pošiljanje os. pod. po e-pošti (knj., rčn., svet., …) 
▫ 2013: tehniški dan 6. razredi 

˗ Objavljanje na internetu 
˗ Mobilni in spletni bonton 
˗ Osebni podatki na internetu (Arnes) 
˗ Družabna omrežja (gostji Inštituta za evropske raziskave in razvoj) 

 
▫ 2014: 7. razredi RU + Arnes oz. Safe.si 
▫ 2015: inovacijske blok RU v 5. razredih 
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5. razred – kolesarski izpit 2015/16 

▫ pogoj AAI račun za mentorje in učence, sio.si 

▫ datum rojstva 

▫ izobraževanje za mentorje:  

▫ AAI za učence 
˗ inovacijski projekt ozaveščanja varovanja osebnih podatkov in obnašanja na 

internetu – razredne ure 

˗ potem prijavnice 

▫ e-poštni naslov?  
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AAI mejl??? 



Hvala, ker "imamo lahko šolo" na  
       , 
saj so bile tako naše sanje hitreje uresničljive in cilji bližje.  
Plane za prihodnost pa tudi že imamo … Saj si želimo še naprej 
omogočati dobro (in še boljšo) IKT podporo vsem procesom na šoli … 


