
 

   
  

 

  

   

  

Pristopna izjava v Libroam 
 

 

Sistem gostovanja  

uporabnikov v brezžičnih omrežjih  

v knjižnicah v Sloveniji 
  

  

  

 

 

 

 
 

  

KNJIŽNICA 
  

Naziv:    

Naslov:  

  

   

Matična številka:     

Telefon:     

Telefaks:     

E-naslov:     

Odgovorna oseba:  



 

1. člen 

 
Vsebina te pristopne izjave je ureditev pravic in obveznosti podpisnic vključenih v Libroam.si.  

Skrbnik pristopnih izjav v Libroam.si je IZUM.  

  

 
  

2. člen 

 

Pojmi:  

 Libroam.si je sistem gostovanja na brezžičnih omrežjih, ki so vzpostavljena v slovenskih 

knjižnicah. Sistem je postavljen po enotnih tehničnih merilih, ki jih oblikuje IZUM v 

sodelovanju z ARNES. Članom slovenskih knjižnic omogoča dostop do brezžičnega 

omrežja v matičnih knjižnicah in knjižnicah, ki so pridružene sistemu Libroam.si;  

 SI-CERT, Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih (angl. Slovenian 

Computer Emergency Response Team), je Arnesova storitev, ki koordinira obveščanje in 

reševanje varnostnih problemov v računalniških omrežjih v Sloveniji;   

 Podpisnice pristopne izjave so knjižnice v Sloveniji, povezane v sistem COBISS, ki bodo v 

svojih omrežjih omogočile gostovanje uporabnikom iz drugih knjižnic, oziroma bodo svojim 

uporabnikom omogočile gostovati v omrežjih drugih knjižnic;  

 AAA strežnik je strežnik na katerem se izvaja preverjanje identitete uporabnikov storitev 

omrežij Libroam, njihovo prijavljanje v omrežje ter vodenje evidenc;         

 Uporabnik je član knjižnice ali zaposlen v knjižnici, ki se sme povezati v računalniško 

omrežje podpisnice;   

 Matična ustanova je knjižnica-podpisnica, ki svojim uporabnikom omogoča gostovanje v 

omrežjih gostiteljic;   

 Gostiteljica je knjižnica, ki v svojem omrežju omogoča gostovanje uporabnikom iz drugih 

knjižnic;   

 Gostujoči uporabnik je uporabnik, ki se je povezal v računalniško omrežje gostiteljice.   

 Gostovanje je povezava gostujočih uporabnikov v omrežje gostiteljice;   

 Pravila o uporabi omrežja (angl. AUP – Acceptable Usage Policy) so pravila posamezne 

ustanove, v katerih ustanova opredeli dopustno rabo svojega omrežja.   

 

 

  

3. člen 

 

Sistem gostovanja omogoča uporabniku uporabo računalniških omrežij gostiteljic z uporabniškim 

imenom in geslom, ki mu je bilo dodeljeno v matični ustanovi. Sistem deluje tako, da se strežnike, 

ki skrbijo za preverjanje istovetnosti uporabnikov, poveže med seboj. Strežniki so urejeni v 

hierarhično drevesno strukturo. Vrhnji strežnik za gostovanje v Sloveniji se nahaja v IZUM-u. S 

podpisom pristopne izjave se ustanova vključi v sistem gostovanja. Pravila za vključevanje 

organizacij v Libroam.si oblikuje IZUM.  

 

 

 



4. člen 
  

To pristopno izjavo lahko podpiše le knjižnica, ki izpolnjuje ustrezne zahteve, ki jih oblikuje 

IZUM. Tehnične zahteve in pravila dopustne uporabe omrežja so objavljene na Izumovih spletnih 

straneh.   

  

V sistem gostovanja bo knjižnico, v sodelovanju z njenim tehničnim osebjem, vključil IZUM.   

 

 
 

5. člen 

 

Podpisnica pristopne izjave se zaveže, da bo: 

 zagotovila lokalnega administratorja za Libroam, ki bo skrbel za lokalno Libroam 

brezžično omrežje ter komuniciral z IZUM-om, 

 vzpostavila AAA strežnik ali uporabljala AAA strežnik nadrejene organizacije;  

 strežnik AAA uvrstila v ustrezno hierarhijo AAA strežnikov, ki je v skladu s politiko 

in navodili IZUM;  

 uporabnike poučila o nujnosti spoštovanja pravil o uporabi omrežja, v katerem bodo 

gostovali;  

 vzpostavila tehnično rešitev za hranjenje dnevniških zapisov prijav in dostopov v 

omrežje (angl. logging), na način, ki omogoča sledenje uporabnikove rabe omrežja 

zaradi varovanja, nadzora ter načrtovanja zmogljivosti omrežja in bo v skladu s 

tehničnimi merili Libroam.si;   

 v primeru, da gostujoči uporabnik podpisnice krši pravila o uporabi omrežja 

gostiteljice, proti le-temu ukrepala;   

 pomagala razrešiti vse morebitne težave, ki bodo povezane z gostovanjem njenih v 

omrežjih drugih ustanov;   

 svojim uporabnikom na gostovanju zagotovila tehnično pomoč in le v primeru 

ugotovitve, da ima uporabnik težave pri povezovanju zaradi napake na omrežju 

gostiteljice, za pomoč zaprosila kvalificirano osebje ustanove gostiteljice;   

 vsaj na spletnih straneh zagotovila javno objavo informacije o možnostih in načinih 

gostovanja v njihovem omrežju;   

 na svojih spletnih straneh objavila podatke o stopnji zaščite pri postopku prijave 

uporabnikov v njihovo omrežje;   

 z nalepko, ki jo bo dobila od Izuma, vidno označila prostore in delovna mesta, iz 

katerih se lahko gostujoči uporabniki povežejo v Libroam.si;   

 vseh poskusih zlorab omrežja obveščala SI-CERT in v sodelovanju z njim reševale 

varnostne zadeve;   

  

 

 
 

 

 

 



6. člen 

 
Če IZUM ugotovi, da podpisnica krši ali ne izpolnjuje določil iz pristopne izjave in tudi po 

opozorilu ne odpravi pomanjkljivosti, jo lahko izključi iz sistema gostovanja. Kadar je ogrožena 

varnost ali delovanje omrežja ali sistema za gostovanje, lahko IZUM podpisnico iz sistema 

izključi brez opozorila.   

 

 

 
7. člen 

 

Zaposleni v knjižnici so upravičeni do pridobitve uporabniškega računa Eduroam. Skrbnik teh 

računov je IZUM. Odgovorna oseba v knjižnici jamči za istovetnost posredovanih podatkov 

IZUM-u. 

 
 

 

8. člen 

 

Podpisnico pristopna izjava zavezuje od podpisa pristopne izjave  do:   

- njenega pisnega odstopa od pristopne izjave  

- sklenitve nove pristopne izjave   

- prenehanja pristopne izjave iz razlogov iz prejšnjega člena   

  

 

 

 

 

 

 

 

Podpisnica:   

 

 

Žig   

  

  

  

Kraj in datum:   


