Kako se prijaviti v brezžično omrežje Državnega zbora?
Na mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android in IOS je potrebno ob
vzpostavitvi povezave vpisati uporabniško ime (email naslov) in geslo, ki ste ga prejeli,
ter izbrati EAP metodo z vrednostjo PEAP in drugostopenjsko avtentikacijo z
vrednostjo MSCHAPv2. Naprave si praviloma zapomnijo vpisane podatke in vam jih
ni potrebno več vpisovati.
Na prenosnih računalnikih in mobilnih napravah z operacijskim sistemom Microsoft
Windows je potrebno narediti t.i. profil.
Na Win7 desni klik z miško na ikono za wifi vmesnik »Odpri središče za omrežje in
skupno rabo« -> »Upravljanje brezžičnih omrežij«, »Dodaj« -> »Ročno ustvari omrežni
profil«, Ime omrežja: »prs_pb«, Vrsta varnosti: »WPA2-Podjetniško«, na drugi strani
istega okna »Spremeni nastavitve povezave«, zavihek »Varnost« -> »Nastavitve« ->
odstraniti kljukco »Preveri strežniško potrdilo« in na zavihku »Varnost« -> »Dodatne
nastavitve« -> »Nastavitve protokola 802.1X -> dodajte kljukco na »Določite način
preverjanja pristnosti« -> »Preverjanje pristnosti uporabnika« -> »Shrani poverilnice«
kamor vpišete prejeto uporabniško ime in geslo.
Na Win10 desni klik z miško na ikono za wifi vmesnik »Odpri središče za omrežje in
skupno rabo« -> »Dodaj novo povezavo ali omrežje« -> »Ročno poveži z brezžičnim
omrežjem«, Ime omrežja: »prs_pb«, Vrsta varnosti: »WPA2-Podjetniško«, na drugi
strani istega okna »Spremeni nastavitve povezave«, zavihek »Varnost« -> »Nastavitve«
-> odstraniti kljukco »Preveri strežniško potrdilo« in na zavihku »Varnost« ->
»Dodatne nastavitve« -> »Nastavitve protokola 802.1X -> dodajte kljukco na »Določite
način preverjanja pristnosti« -> »Preverjanje pristnosti uporabnika« -> »Shrani
poverilnice« kamor vpišete prejeto uporabniško ime in geslo. Če se pri vpisu nastavitev
zmotite, je potrebno omrežje zbrisati in ga ponovno dodati na enak način.
V času uporabe je uporabnik je sam dolžan poskrbeti za varnostne mehanizme.

2

Pravno obvestilo.
POGOJI ZA UPORABO STORITVE INTERNETA V DRŽAVNEM ZBORU
REPUBLIKE SLOVENIJE

Storitev dostopa do interneta ("Storitev") zagotavlja Državni zbor Republike Slovenije.
S pridobitvijo dostopa do storitve se strinjate, da boste ravnali po pogojih uporabe,
navedenih v nadaljevanju ("Pogoji"). Če se ne strinjate z vsemi pogoji, storitve ne
uporabljajte.

1. NAŠE OBVEZNOSTI
1.1 Prizadevali si bomo, da Storitev omogočimo med 8.00 in 16.00 vsak delavnik ali
ves čas med plenarnimi zasedanji oziroma drugimi uradnimi dogodki. Ne prevzemamo
materialne odgovornosti, če Storitev iz katerega koli razloga kadarkoli ali za katero koli
obdobje ni na voljo. Dostop do Storitve se lahko kadar koli prekine zaradi višje sile. Če
potrebujete pomoč v povezavi s storitvijo, pišite na 'podpora@dz-rs.si' ali se obrnite na
pomoč uporabnikom na telefonski številki +386 14789999.
1.2 Za pridobitev dostopa do storitve lahko zahtevamo posredovanje določenih osebnih
podatkov. Vsi osebni podatki, ki nam jih boste posredovali, morajo biti popolni in točni.
Osebnih podatkov, ki jih posredujete tretjim osebam, ne bomo razkrili brez vašega
dovoljenja, razen tistih, katerih razkritje zahteva zakon ali so v povezavi s pravnimi
postopki. Vse osebne podatke bomo uporabili v skladu z ustrezno zakonodajo o
varovanju osebnih podatkov.

2. VAŠE OBVEZNOSTI
2.1. Dostop do storitve je brezplačen in preneha z dnem in uro, kot je določeno v
prejetem obvestilu.
2.2 Vsa posredovana gesla za dostop do storitve morate hranite kot zaupne podatke in
jih ne smete razkriti drugim osebam. Odgovorni ste za vsako škodo, ki izhaja iz vaše
izgube, zlorabe ali razkritja gesel za dostop. Če izgubite gesla, ste dolžni takoj obvestiti
na elektronsko pošto na 'podpora@dz-rs.si' ali se obrnite na pomoč uporabnikom na
+386 14789999.
2.3 Namen storitve je zagotavljanje dostopa do interneta z namenom uporabe, spleta,
elektronske pošte, storitev pošiljanja sporočil in spletnih klepetalnic. S sprejetjem
Pogojev nam jamčite, da boste pri uporabi storitve ravnali zakonito, pošteno in
primerno. Ne glede na druge določbe tega sporazuma si pridržujemo pravico, da vam
kadar koli brez obvestila preprečimo uporabo Storitve, če ugotovimo za kakršno koli
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ravnanje, ki ima negativne učinke na našo opremo, omrežje ali uporabo naše opreme
oziroma omrežja na splošno s strani drugih uporabnikov, ki škoduje oziroma lahko
škoduje našemu ugledu ali položaju.
2.4 Ne glede na točke odstavka 2.3 ni dovoljeno:
2.4.1 uporabljati Storitve v kakršne koli nedovoljene namene;
2.4.2 dostopati ali poskušati dostopati do Storitve z več kot ene naprave;
2.4.3 dostopati ali poskušati dostopati do Storitve, ki je zagotovljena drugemu
uporabniku;
2.4.4 uporabljati Storitve na načine, kot so gostovanje omrežja ali drugega strežnika,
pošiljanje ali omogočanje pošiljanja množične elektronske pošte ali zbiranje podatkov o
tretjih osebah brez ustrezne privolitve;
2.4.5 prekoračiti omejitve pasovne širine;
2.4.6 preprodajati ali poskušati preprodajati Storitev tretjim osebam.

3. KRŠITEV SPORAZUMA

Vsak sum kršitve sporazuma bo preiskan. Pridržujemo si pravico, da v primeru kršitve
ukrepamo po lastni presoji, vključno s prekinitvijo ali umikom storitve s takojšnjim
učinkom in brez obvestila.

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
4.1 Storitev uporabljate na lastno odgovornost in jo zagotavljamo v največji možni meri,
kot jo dopušča zakonodaja. S tem izključujemo vsa posredna ali neposredna jamstva za
storitve, za vsebine ali prenešenimi podatki. Ne glede na navedeno, velja tudi:
4.1.1 ne jamčimo, da bo Storitev ves čas delovala nemoteno, pravočasno, varno ali brez
napak ali da bo izpolnjevala vaše zahteve;
4.1.2 ne prevzemamo odgovornosti za varnost, neokrnjenost, netočnost ali nepopolnost
podatkov, ki jih prenašate ali prejemate pri uporabi storitve.
4.2 Omejitev odgovornosti iz 4. odstavka ne posega na zakonske in druge pravice kot
uporabnika.

5. ODGOVORNOST
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5.1 Nič v tem sporazumu ne izključuje ali omejuje vaše ali naše odgovornosti za smrt ali
telesno poškodbo.
5.2 Skladno z odstavkom 5.1 nismo odškodninsko odgovorni ali kako drugače v
povezavi s tem sporazumom za kakršno koli gospodarsko škodo po pogodbi (izgubo
prihodkov, dobičkov, pogodb, poslov ali prihrankov), kakršno koli izgubo dobrega
imena ali ugleda, kakršnih koli posebnih, posrednih ali posledičnih izgub ali kakršnega
koli uničenja ali izgube podatkov.
5.3 Dolžni ste poravnati vso nastalo škodo zaradi kakršnih koli zahtevkov, ki izhajajo iz
kršitve sporazuma z vaše strani ali zaradi katerih koli zahtevkov ali pravnih postopkov,
ki izhajajo iz vaše uporabe storitve, ki jih proti nam vloži druga oseba.

6. SPLOŠNO
6.1 Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ta sporazum.
6.2 Vse pravice intelektualne lastnine ali avtorske pravice v povezavi s to storitvijo so
zadržane.
6.3 Pridržujemo si pravico, da prenesemo ali oddamo pogodbeniku katero koli izmed
naših pravic in obveznosti iz tega sporazuma, ne da bi vas o tem obvestili.
6.4 Če se za katero koli določbo tega sporazuma ugotovi, da je neizvršljiva s strani
pristojnega sodišča, druge določbe kljub temu ostanejo v celoti veljavne.
6.5 Ta sporazum urejajo zakoni Republike Slovenije, vsi morebitni pravni spori se
rešujejo na sodiščih v Republike Slovenije.

S PRIKLJUČITVIJO NA OMREŽJE SE ŠTEJE, DA STE PREBRALI, RAZUMELI
IN SPREJELI TER DA SE STRINJATE S TEM, DA VAS ZAVEZUJEJO
NAVEDENI POGOJI UPORABE.

