
Informativni sestanek IR Optika 2

Videokonferenčno srečanje, 8. 12. 2022



IR Optika 2 – 1. del 

Financirata v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) –
NextGenerationEU – EU in MIZŠ. 
Razvojno področje: Digitalna preobrazba; Digitalna preobrazba javnega 
sektorja in javne uprave; Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa



Sredstva
Projekt Sredstva

IR Optika 2 1. del 5.900.000,00 €

Projekti ne predvidevajo sofinanciranja VIZ



IR Optika 2

• Namen projekta:
• zagotovitev optičnih povezav za VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za 

izobraževanje odraslih.

• Cilj projekta:
• 1. del - do konca leta 2023 nakup optičnih povezav hitrosti povezovanja 1 Gb/s za 228 VIZ v 

osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih. 

https://www.arnes.si/ir-optika-2/


Seznam trenutno planiranih VIZ – IR Optika 2

• Pregledali smo nepovezane VIZ-e in upoštevali situacijo 
na trgu, ki smo jo prejeli od potencialnih dobaviteljev. 

• Rezultati javnega naročanja pa kažejo, da vseh planiranih 
VIZ ne bomo uspeli realizirati. Sledijo ponovne objave.

• Seznam VIZ IR Optika 2 1. del;

https://www.arnes.si/files/2022/06/NOO.pdf


Časovnica

Dec 2022 – podpisana pogodba IR Optika 2 – 1. del Arnes & MIZŠ
Dec 2022 – podpisane pogodbe za izvedbo povezave – 95 VIZ

Do Avg 2023 – dobavitelj mora zagotoviti povezavo
Do Nov 2023 – končni datum za prevzem povezave
Priklopi bodo potekali postopoma, usklajeno z dobavo CPE



IR Optika 2 - operativno

• Pogodbe podpisane! (za 95 lokacij)
• Izvajalci

• Uredijo optiko na trasi med vozliščem in šolo/lokacijo
• Optika na vozlišče Arnes
• Optika v objekt šole

• Šola
• Priprava podatkov
• Sodelovanje z izvajalci in Arnesom 



IR Optika 2

• Šola pripravi:
• Lokacijo sistemskega prostora
• Kontaktne osebe za dostop
• Predlog trase optičnega kabla

• Šola odobri traso optičnega kabla
• Izvajalec mora upoštevati navodila in terminske dogovore (vrtanje med poukom itd.)
• Izvajalec mora za seboj pospraviti
• Šola bo izvajalcu podpisala potrdilo, da je bil na šoli in da je za seboj pospravil.

• Skrajni rok za predajo
• 30. avgust 2023
• Lovljenje roka



IR Optika 2

• Šola dobi
• Sodobno in visoko zmogljivo povezavo v omrežje Arnes
• Predvidena kapaciteta je 1/1 Gbit/s
• Glede na tehnične možnosti morebiti 10/10 Gbit/s

• Optika je financirana iz projekta
• Oprema za povezavo tudi.
• Na nekaterih vozliščih sofinanciranje delovanja vozlišča 

na šoli. 
• Dogovor: max. 100€ + DDV letno



Orodja & Komunikacija

• Portal EDO
• Poskrbite za digitalne certifikate

• Projektna spletna stran IR Optika 2
• E- pošta –

• iroptika2@arnes.si
• Telefonska številka 

• (01) 479 88 55

https://www.arnes.si/ir-optika-2/
mailto:iroptika2@arnes.si
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