
 

Soglasje za pridobitev spletne identitete AAI 
Spoštovani starši! 

Učenci za opravljanje določenih dejavnosti v okviru šole potrebujejo e-identiteto oziroma AAI-račun (opravljanje 
teoretičnega dela kolesarskega izpita, sodelovanje v šolskih spletnih učilnicah, dostop do šolske e-pošte in 
pripadajočega oblaka Office 365 …). Učencu bo hkrati z AAI računom dodeljen tudi šolski elektronski naslov. Več si 
lahko preberete na spletni strani šole (https://bit.ly/32t7dPi).  

OŠ Danile Kumar bo varovala navedene osebne podatke in se obvezuje, da bo delovala v skladu z vso predmetno 
zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji. 

Soglasje oddajte razredniku do 4. 9. 2020. Obrazec je za elektronsko izpolnjevanje na voljo na spletni strani šole. 
Soglasje velja do pisnega preklica oz. do zaključka šolanja na naši šoli. 

 
Povzetek pravil uporabe omrežja ARNES 
Pravico do uporabe storitev omrežja ARNES imajo vse raziskovalne organizacije, izobraževalne ustanove in ustanove s področja kulture ter nekatere 
druge skupine (invalidne osebe ter organizacije). Pravica do uporabe storitev omrežja ARNES je neprenosljiva, saj je vezana na status organizacije 
članice oz. njenih uporabnikov. Storitve ARNES so namenjene predvsem podpori dejavnosti organizacij članic (izobraževalnega procesa, 
raziskovanja, …) in ne komercialni uporabi. 

Organizacija je dolžna skrbeti, da vsi njeni uporabniki spoštujejo pravila dopustne uporabe omrežja ARNES in upoštevati pravila obnašanja, ki veljajo 
v globalnih računalniških omrežjih (pravila obnašanja v javnih medijih, spoštovanje zasebnosti, zasebne lastnine in avtorskih pravic). 

Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega Arnesu ali komu tretjemu nastane ali 
bi lahko nastala škoda ali pa, v kolikor uporablja omrežje ARNES v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo vzpostavljeno. 

Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje zlasti:  

1. omogočanje dostopa do omrežja oz. uporabo storitev neupravičenim osebam 
2. poskus pridobitve in uporabe tuje identitete za uporabo storitev 
3. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem 
4. uporaba storitev omrežja ARNES 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 ali pornografsko vsebino 
10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov storitvam na omrežju, ki take podatke zahtevajo pri uporabi 
11. uporaba storitev, ki niso namenjene javni uporabi 
12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega 

sistema ali omrežja 

Arnes si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju ARNES, če presodi, da so bila kršena pravila dopustne uporabe tega omrežja. Med 
ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice uporabe storitev omrežja ARNES, prav tako si Arnes pridržuje pravico, da v svojem 
omrežju ne posreduje neželene elektronske pošte ali drugih podatkov, ki bi pomenili kršitev zakonitosti ali dopustne rabe omrežja ARNES. 

Podpisani učenec se strinjam, da bom omrežje ARNES uporabljal v skladu z zgoraj navedenimi pravili. V primeru kršitve pravil se omeji ali odvzame 
pravice dostop do omrežja ARNES. 
 
Pravila v celoti: http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/pravila-uporabe-omrezja-arnes.html 
 

Ime in priimek učenca: _________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________________________________________ 

Datum rojstva: _____________________ EMŠO: _______________________________ 

Razred: _____________________  Spol:  M Ž 

S podpisom dovoljujemo izdelavo spletne identitete AAI za učenca in se strinjamo s Pravili uporabe omrežja ARNES. 

Podpis staršev oz. skrbnikov 

________________________ 

Podpis učenca 

________________________ 

Datum 

________________________ 
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