
Anketa IR optika 
 
Anketa je namenjena popisu stanja lokalnih omrežij po zavodih, ki so upravičeni do zagotovitve 
optične povezave in dobave nove dostopovne omrežne opreme v sklopu projekta IR optika. 
Več o projektu najdete na spletni strani: http://optika.splet.arnes.si 
 

Spoštovani/a 
»Ime in priimek« 
 
»Naziv organizacije« je upravičena organizacija za zagotovitev optične povezave in dobavo nove 
aktivne dostopovne omrežne opreme v sklopu projekta IR optika, zato vas prosimo, da izpolnite to 
spletno anketo. Več informacij o izvajanju projekta IR optika dobite tudi na povezavi 
optika.splet.arnes.si. 
 
Anketa se nanaša na tehnične podatke o vašem omrežju, zato naj vam pri izpolnjevanju 
pomaga vaš vzdrževalec računalniškega omrežja in naprav. Potrebovali boste podatke o kontaktnih 
osebah, številu računalnikov v omrežju in podatke o nastavitvah omrežja.  
  
Anketo lahko pričnete izpolnjevati, jo med izpolnjevanjem shranite in kasneje nadaljujete z 
izpolnjevanjem. Na shranjeno anketo se vrnete s klikom na povezavo v tem pozivu. Anketa je 
namenjena popisu stanja lokalnih omrežij po zavodih, ki so upravičeni do zagotovitve optične 
povezave in dobave nove dostopovne omrežne opreme v sklopu projekta IR optika. 
 

       
 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v 
obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska 
družba. 
 

 
V tej anketi je 60 vprašanj 
 
Podatki o zavodu 
 
1 NAZIV ZAVODA:  
  
2 LOKACIJA ZAVODA: 
  
3 MATIČNA ŠTEVILKA ZAVODA: 
 
4 ID POVEZAVE:  
  
5 Koliko uporabnikov ima vaš zavod (zaposleni, študentje, dijaki, učenci, 
raziskovalci…)? 
  
Odgovorna oseba 
Anketo izpolnjujete za: »naziv organizacije« 
 
6 Ime in priimek odgovorne osebe na zavodu:  
  
7 Naziv odgovorne osebe:  

 Ravnatelj 
 Direktor 
 Drugo  

 
8 Elektronski naslov odgovorne osebe:  



  
9 Telefonska številka odgovorne osebe:  
 
Podatki o morebitnih drugih zavodih na istem naslovu 
Anketo izpolnjujete za: »naziv organizacije« 
 
10 Ali na vašem naslovu poleg vašega zavoda dejavnost izvajajo tudi drugi 
raziskovalni in/ali izobraževalni javni zavodi?  

 Da 
 Ne 

 
11 Koliko raziskovalnih ali izobraževalnih javnih zavodov se poleg vašega 
nahaja na naslovu vaše lokacije?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 10. 
 
12 Podatki za dodatni zavod 1,2,3,…: 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 11. 
 
  Naziv zavoda: Kontaktna oseba: Elektronski naslov: Telefonska številka: 

Podatki za zavod         

 
Upravljanje lokalnega omrežja 
Anketo izpolnjujete za: »naziv organizacije« 
 
18 Ali imate na zavodu osebo, ki skrbi za računalnike in za delovanje 
računalniškega omrežja ?  

 Da 
 Ne 

 
19 Podatki o skrbniku omrežja:  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 18. 
 
  Ime in priimek: Elektronski naslov: Telefonska številka: 

Skrbnik:       

 
20 Ali vam pri skrbi za računalnike in računalniško omrežje pomaga zunanji 
izvajalec?  

 Da, podjetje 
 Da, računalničar iz drugega zavoda 
 Ne 
Drugo:  

 
21 Podatki o zunanjem izvajalcu: 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 20. 
 
  Ime in priimek: Naziv podjetja: Elektronski naslov: Telefonska številka: 

Zunanji izvajalec:         

 
Omrežje Arnes 
Anketo izpolnjujete za: »naziv organizacije« 
 
22 Je zavod povezan v omrežje ARNES?  

 Da 
 Ne 

 



23 Podatki o lokalnem omrežju in naslovnem prostoru IP 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z NE pri vprašanju št. 22. 
 
Pojasnilo: 
Podatke o lokalnem omrežju potrebujemo zaradi enostavnejših  prilagoditev lokalnih navideznih 
omrežij zavoda novi optični povezavi v omrežje ARNES. 
Podatke o naslovnem prostoru IP potrebujemo, ker bo z novo optično povezavo v omrežje ARNES 
zavodu dodeljen tudi javni IP naslovni prostor. V ta namen mora Arnes vedeti, koliko IP naslovov 
zavod potrebuje in kdo bo odgovorna oseba pri RIPE za ta IP naslovni prostor. 
 
24 Imate dostop do interneta?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z NE pri vprašanju št. 22. 

 Da 
 Ne 

 
25 Imate usmerjevalnik prometa (router)?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 24. 

 da, kupili smo ga sami 
 da, dodelil nam ga je ponudnik 
 nimamo usmerjevalnika 
 Drugo  

 
26 Navedite proizvajalca in tip opreme:  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 25. 
  
27 Kdo vam je uredil nastavitve usmerjevalnika? 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA, kupili smo ga sami ali DA, dodelil nam ga je 
ponudnik pri vprašanju št. 25. 
  
28 Ali imate v zavodu urejeno brezžično omrežje?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 24. 

 Da 
 Ne 

 
29 Število brezžičnih dostopovnih točk (ang. wifi access point)?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 28.  
 
30 Ste pri svojem ponudniku zakupili več zunanjih IP naslovov?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 24.  

 Da 
 Ne 

 
31 Koliko zunanjih IP naslovov ste zakupili? 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 30.  
 
32 Jih imate razdeljene v več podomrežij (subnet)? 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 30.  

 Da 
 Ne 

 
33 Navedite podatke o podomrežjih (omrežje + maska):  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 32.  
  
34 Je na katerem od zunanjih IP naslovov strežnik, dostopen od zunaj? 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 30.  

 Da 
 Ne 

 



 
35 Katere storitve tečejo na tem strežniku:  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 34.  

 spletne strani 
 spletne učilnice 
 spletne ankete 
 spletna pošta 
 računovodske storitve 
 datotečne storitve 
Drugo:  

 
36 Uporabljate NAT/privatne naslove (192.168.x.x, 10.x.x.x. ali 172.16.x.x)?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z NE pri vprašanju št. 30.  

 Da 
 Ne 

 
Interno omrežje 
Anketo izpolnjujete za: »naziv organizacije« 
 
37 Število računalnikov v omrežju zavoda?  
  
38 Število mrežnih stikal v omrežju zavoda? 
  
39 Ali imate omrežje ločeno na več navideznih omrežij (VLAN)?  

 Da 
 Ne 

 
40 Koliko navideznih omrežij (VLAN-ov) imate? 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 39.   
 
41 Navedite podatke o navideznem omrežju: 
Na to vprašanje odgovorite samo, če je bil vaš odgovor pri vprašanju št. 40 večji ali enak 1. 
  

  
VLAN 

ID: 
Število naprav v tem VLAN-

u: NETWORK: MASKA: GATEWAY: 

VLAN           

 
47 Ali uporabljate DHCP strežnik?  

 Da 
 Ne 

 
48 Na kateri napravi teče DHCP?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 47.   

 Na usmerjevalniku 
 Kot storitev na strežniku 
Drugo:  

 
IP telefonija 
Anketo izpolnjujete za: »naziv organizacije« 
 
49 Ali uporabljate IP telefonijo?  

 Da 
 Ne 

 
50 Koliko IP telefonov uporabljate? 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 49.    



 
51 Imate IP telefonijo na ločenem VLANu?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 49.    

 Da 
 Ne 

 
52 Kateri VLAN je namenjen internetni telefoniji (VoIP)?  
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 51.    
  
53 Kdo je vaš ponudnik VoIP telefonije? 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 49.    
  
54 Katere IP naslove uporabljate za VoIP telefonijo? 
Na to vprašanje odgovorite samo, če ste odgovorili z DA pri vprašanju št. 49.    

 javne naslove 
 privatne naslove 

 

Podatki o izpolnjevalcu 
55 Vaše ime in priimek? 
  
56 Vaša telefonska številka? 
  
57 Vaš elektronski naslov? 
  
58 Vaša vloga na zavodu? 

 ravnatelj/direktor 
 pomočnik ravnatelja/direktorja 
 učitelj 
 računalničar 
Drugo:  

 
59 Dokumentacija lokalnega omrežja: 
Prosimo, naložite največ 5 datotek 
 
60 Nam želite še kaj sporočiti: 
  
Zahvaljujemo se vam za posredovane podatke, ki bodo pripomogli k enostavnejšemu in 
učinkovitejšemu povezovanju zavodov v omrežje Arnes ter izvedbi projekta IR optika.  
  
Priporočamo, da odgovore natisnete ali shranite v .pdf obliki. 
  
  

     
 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, 
razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba. 
 
Pošlji anketo. 
Najlepša hvala za sodelovanje v anketi. 


