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OPREMLJANJE VIZ 

S KOHEZIJSKIMI SREDSTVI



Kaj se končuje ….optične povezave

• 644 zavodov že ima nove optične povezave
• V delu so še povezave do 111 zavodov

(večina teh bo končana do konca leta)
• Vsi dobijo 1 Gb/s, to mora delovati hitro in zanesljivo

• dovolj tudi za sosednjo šolo

• Hvala vsem za sodelovanje in potrpežljivost,
• predvsem tistim VIZ, kjer je postavljeno vozlišče

• Odpovejte stare povezave
• Vedno se lahko obrnete na svetovanje@arnes.si

• če kaj ne deluje kot pričakujete
• kaj narediti če vaš zavod ni bil med izbranimi

mailto:svetovanje@arnes.si


Kaj se pripravlja v letih 2017-2020

Program SIO-2020, ki bo vseboval
1. Izgradnjo brezžičnih omrežij na VIZ
2. Razvoj e-storitev in e-vsebin
3. Opremljanje VIZ z IKT opremo

Upravičenci bodo
• Osnovne šole (matične in podružnice)
• Srednje šole
• Višje šole
• Šole za otroke s posebnimi potrebami
• Samostojni dijaški domovi

Skupaj 617 zavodov na 952 lokacijah 



Oprema – sodelovanje VIZ
Brezžična omrežja
• Potrebno bo narediti ožičenje, kupiti opremo. Cilji:

• enotni standardi
• ustrezna zmogljivost
• čim večja pokritost šole
• VIZ naj ima čim manj dela z upravljanjem

• Plan: vsako leto (2017, 2018, 2019) pokriti tretjino VIZ
• Na VIZ pride približno 21.000 EUR (odvisno od velikosti)
• VIZ bo moral prispevati dobro tretjino stroškov 

IKT oprema (računalniki, prenosniki, projektorji …)
• Kupovalo se bo podobno kot je to delalo MIZŠ doslej.
• Plan: vsako leto (od 2017 do 2020) oprema za vsak VIZ.

• Na VIZ pride približno 7.000 EUR/leto (odvisno od velikosti)
• VIZ bo moral prispevati polovico stroškov



Storitve in vsebine
Vzdrževali in posodabljali bomo storitve kot npr.
• kolesar, 
• listovnik, 
• gostovanje spletnih strani,
• gostovanje spletnih učilnic itd.

…….ter tudi razvili nove.

Cilj: 
• zmanjšati šoli stroške, 
• narediti storitve zanesljive in varne, 
• dostop z AAI računom,
• nuditi pomoč pri uvajanju in uporabi.



Kdaj, kako ?
• Program financira Evropski sklad za regionalni razvoj in se 

trenutno preverja na SVRK
• zato bo potrebno nekaj več formalnosti

• VIZ se bodo morali javiti na javni razpis
• verjetno januarja 2017

• Arnes bo poskrbel za javna naročila pri brezžičnih omrežjih 
in IKT opremi

• Imeli bomo informativne dneve in 
obveščali bomo šole na razne načine.

• Tekoče informacije bodo na www.arnes.si/SIO-2020
• tam bomo tudi (kmalu) zbirali (neformalno) kandidate po letih 

izvedbe brezžičnega omrežja.

• Informacije lahko dobite tudi na SIO-2020@arnes.si

http://www.arnes.si/SIO-2020
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