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Obrazec: Prijava dijaka v omrežje Eduroam.si
OPOZORILO: OBRAZEC IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI DRUGAČE BO ZAVRJEN
Ime
Priimek
Naslov
Poštna št.
Kraj
E-naslov
EMŠO
Mobilni telefon
Program (smer)
Razred
Razrednik
Datum
Ime in priimek starša/skrbnika
E-pošta starša/skrbnika
Telefon starša/skrbnika

Izjava starša/skrbnika
S podpisom izjavljam, da se zavedam možnosti kršitve pravil in pogojev uporabe s strani dijaka in
prevzemam vso odgovornost ter soglašam, da se izjava hrani v arhivu šole.
Podpis starša/skrbnika

Datum

Izjava dijaka
V prilogi pošiljam osebne podatke za prijavo v omrežje Eduroam.si. S tem dopisom in podpisom
starša oz. skrbnika potrjujem, da se strinjam s pravili in pogoji uporabe, ter, da so moji osebni podatki
vpisani v bazi sistema. Prosim, da me vpišete v bazo sistema in mi posredujete uporabniško ime in
geslo.
Dijak in starši se strinjajo, da je uporaba dostopa do omrežja EDUROAM.SI med poukom in ostalimi
dejavnostmi, kjer uporaba ni dovoljena, sankcionirana v skladu s šolskimi pravili SŠTS Šiška. Praviloma
se ob hujši kršitvi dostop do EDUROAM.SI dijaku, ki krši šolska pravila, odvzame.
Podpis starša/skrbnika

Datum

Soglasje razrednika
Razrednik ____________________ soglašam z dodelitvijo dostopa do omrežja Eduroam.si.
PODPIS: _____________________
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Za nedopustno uporabo omrežja Eduroam.si 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-uporabeomrezja-arnes.html
SŠTS Šiška v povezavi z omrežjem Eduroam.si si 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.
Sklep: Dijaku ________________________ se odobri dostop do omrežja Eduroam.si preko SŠTS Šiška
in dodeli uporabniško ime in geslo, ki ju prejme po e-pošti.
Dostop z uporabniškim imenom in geslom velja dokler ima dijak status dijaka SŠTS ŠIška (za
maturante SŠTS Šiška do 30. septembra po zaključku tekočega šolskega leta).
Dostop se ob kršitvi pravil dopustne uporabe omrežja Eduroam.si odvzame dijaku s sklepom.
Pritožba ne zadrži odvzema dostopa! V primeru večje kršitve lahko s strani SŠTS Šiška ali
Eduroam.si, katerega zastopa Akademsko raziskovalno omrežje Slovenije (ARNES), lahko sledi tudi
individualna tožba dijaka ali skrbnika zaradi povzročene škode.
Sklep pripravil:
Ivan Gerželj

ŽIG

Sklep odobrila ravnateljica
Darinka Martinčič Zalokar

Ljubljana, ____________
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