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PRIJAVNICA ZA OSEBNI DOSTOP DO OMREŽJA EDUROAM 
 
 
Srednja šola tehniških strok Šiška v Ljubljani  nudi redno vpisanim dijakom in zaposlenim možnost 
brezplačnega dostopa do brezžičnega  računalniškega omrežja Eduroam v sodelovanju z organizacijo 
Arnes.  
Dostop je namenjen izobraževalnemu namenu in ne komercialni uporabi. Ker je Eduroam del omrežja 
Arnes, zanj veljajo posebna pravila. Pravila so vezana na pravila organizacije Arnes in dostopa do 
izobraževalnega omrežja.  
Vsi uporabniki morajo upoštevati pravila obnašanja, ki veljajo za svetovno omrežje. Spoštovati je 
potrebno vsakega posameznika, kulturo, drugačno mnenje, avtorske pravice, zasebnost 
posameznika, zasebno lastnino, obnašanje v javnih medijih itn.  
 
Navodila za konfiguracijo Eduroam na svoji napravi najdete na spletni strani Arnes.  
 
PRIJAVNICO IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI 
Prijavnice, ki bodo neberljive ali nejasne, bodo zavrnjene!  
 

SŠTS Šiška prosim, da mi dodeli ustrezne podatke za povezavo v omrežje Eduroam.  
 
IME: __________________________________  PRIIMEK: ___________________________________ 

RAZRED: _______________ PROGRAM: _______________________________ ROJ. ______________ 

RAZREDNIK: ________________________________________ EMŠO: _________________________ 

TELEFON: ______________________ E-NASLOV: __________________________________________ 

 
SŠTS Šiška bo skrbno upravljala s podatki in jih varovala v skladu z vso predmetno zakonodajo o 
varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji. V skladu z GDPR bodo podatki posredovani 
tudi tretji osebi, in sicer organizaciji Arnes, ki z omrežjem Eduroam upravlja.  
 
 
Izjavljam,  

 da se strinjam z obdelavo in uporabo zgoraj naštetih osebnih podatkov v okviru dodelovanja 
osebnega dostopa do omrežja Eduroam in za potrebe zavoda v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 55/99),  
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 soglašam, da šola vodi evidenco in zbirko podatkov o porabi časa na omrežju Eduroam, 
obiskanih naslovih in količini prenesenega prometa,  

 da bom omrežje Eduroam uporabljal v skladu s Pravili uporabe omrežja Eduroam.  
 
Izpolnjeno prijavnico oddate v tajništvo šole! 
 
Datum: ______________________ Podpis dijaka: ________________________ 
 
Podpis staršev za mladoletne dijake: ______________________________________ 
 

Za nedopustno uporabo omrežja Eduroam se šteje:  
 
1. omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam  

2. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku  

3. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem  

4. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti  

5. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja  

6. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov  

7. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov  

8. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice  

9. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, nemoralno ali pornografsko vsebino  

10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju, ki take podatke 
zahtevajo pri uporabi  

11. uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi  

12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in 
stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja  
 
Podrobna pravila se nahajajo na: http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/pravila-uporabe-
omrezja-arnes.html 
 
SŠTS Šiška si v povezavi z omrežjem Eduroam pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju, če 
presodi, da so bila kršena pravila dopustne uporabe tega omrežja. Med ukrepe spada onemogočanje 
dostopa oz. odvzem pravice dostopa do omrežja Eduroam.si.  
 
Dostop z uporabniškim imenom in geslom velja dokler ima dijak status dijaka SŠTS Šiška.  
 
Dostop se ob kršitvi pravil dopustne uporabe omrežja Eduroam odvzame dijaku s sklepom. 
Pritožba ne zadrži odvzema dostopa! V primeru večje kršitve lahko s strani SŠTS Šiška ali Eduroam, 
katerega zastopa Akademsko raziskovalno omrežje Slovenije (ARNES), lahko sledi tudi individualna 
obravnava dijaka zaradi povzročene škode.  
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