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Prijavnica za dostop do EDUROAM 
 
Arnes nudi možnost brezplačnega dostopa v svoje omrežje. Dodatne informacije v zvezi s tem najdete 
na www.arnes.si. Tako dodeljeni dostop ni namenjen komercialni uporabi. 

 

Uporabniška imena za osebni dostop do  omrežja se dodeljujejo posameznikom, ki tudi odgovarjajo 
za pravilno uporabo storitev. Organizacija je dolžna obvestiti Arnes o morebitni spremembi statusa 
uporabnika, ki vpliva na njegovo upravičenost do Internet dostopa preko Arnesa (npr. prenehanje 
statusa dijaka). Prijavnico podpiše direktor organizacije. Individualni prosilci (npr. zasebni raziskovalci) 
namesto podatkov o organizaciji opišejo svoj status ter prijavnici priložijo ustrezna potrdila. 

 

Vsak uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo, ki ju potrebuje za identifikacijo. 
 

Vsi uporabniki morajo upoštevati pravila obnašanja, ki veljajo v globalnih računalniških omrežjih (pravila 
obnašanja v javnih medijih, spoštovanje zasebnosti, zasebne lastnine in avtorskih pravic). 
 

Prosim, da mi dodelite uporabniško ime za dostop do omrežja ARNES 
 
 

Ime:  .....................................................                Priimek:  ................................................................. 

Naslov:  .................................................................................................................... 

Poštna številka in kraj:  ....................................................................................................... 

Razred: ……………………………….. 
 

Status v organizaciji (okroži):   

1. Dijak   2. Učitelj       3. Obiskovlec  4. Drugo: .............................................  

Opombe:............................................................................................................................................. 

 

 

Datum: ..........................                          Žig :                           Podpis odgovorne osebe: 

 

 

Obrni 

http://www.arnes.si./
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Pravila uporabe omrežja: 
 
Dostop do omrežja se dodeljuje za uporabo v raziskovalne in izobraževalne namene ter potrebe 
culture 
 
Arnes si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju ARNES, če presodi, da uporabnik nedopustno 
uporablja omrežje. Med ukrepe sodi tudi onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do omrežja. 
 
Za nedopustno uporabo omrežja se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega 
Arnesu ali komu tretjemu nastane ali bi lahko nastala škoda ali pa, kolikor uporablja omrežje v nasprotju z 
nameni, zaradi katerih je bilo omrežje vzpostavljeno. 
 
Za nedopustno uporabo omrežja se šteje zlasti: 
 
1. omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega 
uporabniškega imena komurkoli),  
2. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,  
3. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,  
4. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti,  
5. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,  
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 ali pornografsko vsebino,  
10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,  
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.  
 
Izjavljam,  

• da se strinjam, da Arnes na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov obdeluje in uporablja 
moje zgoraj navedene osebne podatke v okviru dodeljevanja osebnega dostopa do interneta in z 
mojo matično organizacijo izmenjuje oz. preverja ažurnost podatkov. Te podatke sme Arnes 
hraniti do izteka veljavnosti moje pravice do uporabe omrežja ARNES.  

 
• da bom omrežje uporabljal v skladu z zgoraj navedenimi pravili.  

 

 

 

 

 

Podpis uporabnika: .............................................. 


