26.7.2001
Kriteriji za ugotavljanje
upravičenosti povezovanja posameznih organizacij na omrežje ARNES in
upravičenosti posameznikov do individualnega dostopa do omrežja ARNES
A: Uporabniki iz raziskovalne in visokošolske sfere:
Svoje lokalno omrežje smejo na omrežje ARNES povezati s stalno ali klicno povezavo
naslednje organizacije:
1. Organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Uradu za znanost
MŠZŠ in izpolnjujejo pogoje za izvajanje proračunsko financiranih projektov in
programov.
2. Organizacije, ki so tesno povezane z raziskovanjem in visokošolskim izobraževanjem
(MŠZŠ, SAZU, SZF, študentski domovi, študentski klubi ...).
3. Tehnološki parki in infrastrukturni razvojni centri (zavodi), katerih dejavnost sofinancira
MG, Sektor za tehnološki razvoj in inovacije.
4. Raziskovalno-razvojni oddelki v gospodarskih družbah, ki so vpisani v evidenco
raziskovalnih organizacij pri Uradu za znanost MŠZŠ in izpolnjujejo pogoje za izvajanje
proračunsko financiranih projektov in programov, ter tisti, ki sodelujejo pri raziskovalnih
projektih EU (za čas trajanja projekta). Dodatni pogoji:
Ø uporaba te povezave je dovoljena izključno za potrebe raziskovalnega oddelka
Ø organizacija mora imeti zagotovljeno povezavo v internet tudi preko komercialnega
ponudnika
Ø organizacija plačuje uporabo omrežja ARNES po stroškovno izračunanih cenah.
Do individualnega dostopa so upravičeni naslednji posamezniki:
5. Zaposleni (redno ali dopolnilno) v organizacijah iz točke A.1 in A.2, če organizacija potrdi
namensko uporabo omrežja ARNES.
6. Študenti z urejenim statusom.
7. Zasebni raziskovalci, če so registrirani pri Uradu za znanost MŠZŠ in izvajajo
proračunsko financirane projekte.
8. Upokojeni raziskovalci in visokošolski učitelji, ki se še ukvarjajo z raziskovalno
dejavnostjo.
9. Društva in ustanove, ki delujejo v javnem interesu na področju znanosti in imajo ustrezno
odločbo MŠZŠ ter društva/zveze, ki na nacionalnem nivoju združujejo raziskovalce
določenega področja. V tem primeru dobi društvo možnost prostora za spletne strani in
en uradni naslov za elektronsko pošto.

B: Uporabniki iz predšolske in šolske sfere
Svoje lokalno omrežje smejo na omrežje ARNES povezati s stalno ali klicno povezavo
naslednje organizacije:

1. Javni vrtci in šole, javni domovi za učence in dijaški domovi, javni zavodi za otroke s
posebnimi potrebami in javne organizacije za izobraževanje odraslih ter vrtci, šole,
domovi za učence in dijaški domovi, zavodi za otroke s posebnimi potrebami in
organizacije za izobraževanje odraslih, ki imajo koncesijo.
2. Javni zavodi ustanovljeni na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter drugi javni zavodi, ki so tesno povezani z izobraževanjem.
3. Zasebne šole, ki imajo pooblastila za izdajanje javnih spričeval.
Dodatni pogoji:
Ø uporaba te povezave je dovoljena izključno za izobraževalne namene
Ø organizacija plačuje uporabo omrežja ARNES po stroškovno izračunanih cenah.
Do individualnega dostopa so upravičeni naslednji posamezniki:
4. Zaposleni (redno ali dopolnilno) iz organizacij v točkah B.1 in B.2, učenci, dijaki in vajenci
ter študentje višjih strokovnih šol. Organizacija mora potrditi namensko uporabo omrežja
ARNES.
5. Društva in ustanove, ki delujejo v javnem interesu na področju izobraževanja, če imajo
ustrezno odločbo MŠZŠ ter društva/zveze, ki na nacionalnem nivoju združujejo
udeležence izobraževalnega procesa. V tem primeru dobi društvo možnost prostora za
spletne strani in en uradni naslov za elektronsko pošto.
C: Uporabniki iz kulturne sfere:
Svoje lokalno omrežje smejo na omrežje ARNES povezati s stalno ali klicno povezavo
naslednje organizacije:
1. Državni in občinski javni zavodi, "dotirane organizacije", organizacije, ki smejo z
dovoljenjem ministra izvajati naloge na področju kulture ali imajo koncesije za izvajanje
javne službe na področju kulture (npr. restavriranje, arheologija, varstvo kulturne
dediščine ...) ter MK.
2. Iz državnega proračuna projektno financirani izvajalci na področju kulture, če tako odloči
minister - za čas trajanja projekta. Dodatni pogoji:
Ø uporaba te povezave je dovoljena izključno za potrebe sodelujočih v projektu
Ø organizacija mora imeti zagotovljeno povezavo v internet tudi preko komercialnega
ponudnika
Ø organizacija plačuje uporabo omrežja ARNES po stroškovno izračunanih cenah.
Do individualnega dostopa so upravičeni naslednji posamezniki:
3. Zaposleni (redno ali dopolnilno) v organizacijah iz točke C.1, če organizacija potrdi
namensko uporabo omrežja ARNES.
4. Fizične osebe, ki smejo z dovoljenjem ministra izvajati naloge na področju kulture ali
imajo koncesije za izvajanje javne službe.
5. Samostojni kulturni ustvarjalci s pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna.

6. Društva in ustanove, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, če imajo ustrezno
odločbo MK in tisti izvajalci, ki sodijo med redne (v zadnjih treh letih) prejemnike državnih
proračunskih sredstev, namenjenih kulturi. V obeh primerih gre za možnost prostora za
spletne strani in en uradni naslov za elektronsko pošto.
7. Drugi priznani kulturniki (prejemniki državnih štipendij in šolnin za podiplomsko
izobraževanje, prejemniki nagrad (Prešernove in na posameznih kulturnih področjih),
upokojenci, upravičenci do republiške priznavalnine ter člani Sveta za kulturo in
ekspertnih komisij, če niso zajeti v zgornjih kriterijih), če tako odloči minister za kulturo.
D: Uporabniki iz športne sfere
Svoje lokalno omrežje smejo na omrežje ARNES povezati s stalno ali klicno povezavo
naslednje organizacije:
1. Nacionalne športne zveze in zavodi s področja športa, ki izvajajo letni program športa na
lokalni oziroma na nacionalni ravni in delujejo v javnem interesu. Športne organizacije
lahko pridobijo prostor za spletne strani in en uradni naslov na elektronsko pošto.
E: Drugi
Svoje lokalno omrežje smejo na omrežje ARNES povezati s stalno ali klicno povezavo
naslednje organizacije:
1. Množične humanitarne organizacije (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza
gluhih in naglušnih Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas ...), katerih
dejavnost je usmerjena na celotni slovenski prostor.
2. Nepridobitne organizacije, ki s svojim interdisciplinarnim delovanjem s poudarkom na
kulturnem ustvarjanju, poustvarjanju in posredovanju, raziskovanju novih informacijskih
tehnologij ter širjenju "informacijske pismenosti" bistveno prispevajo k razvoju
informacijske družbe (Ljudmila, Pina, KUD, Kibla, ...).
3. Druge organizacije, ki so pretežno financirane iz državnih javnih sredstev, če zagotovijo
pokrivanje stroškov po stroškovno izračunanih cenah. Za organizacije iz državne uprave
velja to določilo za CVI, ministrstva, državne agencije in urade ter občine.
Sklep o upravičenosti posamezne organizacije do povezave na omrežje ARNES sprejme
minister za informacijsko družbo.
Do individualnega dostopa so upravičeni naslednji posamezniki:
4. Invalidi po kriterijih MDDSZ, ki tudi pokriva stroške.
V primeru, ko na podlagi navedenih kriterijev ni mogoče nedvoumno ugotoviti
upravičenost dostopa do omrežja ARNES, o tem odloča komisija, ki jo imenuje
ministrica za šolstvo, znanost in šport. Komisijo sestavljata dva predstavnika MŠZŠ
ter po en predstavnik MK in MID.
Kriterije je sprejela Vlada RS na seji dne 26.7.2001.

