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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 

 

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje gospoda Mateja Gala Pintarja v zvezi z 

donacijo programske opreme družbe Četrta pot, d.o.o., Kranj za knjižnico (5. seja 

Sveta Mestne občine Kranj) 

 

 

Dne 12. maja 2010 je druţba Četrta pot, d.o.o., Kranj ob 10-letnici delovanja druţbe 

Mestni občini Kranj donirala bon v vrednosti 10.000 evrov. 

 

Mestna občina Kranj je v dopisu št. 612-0002/2007-218-(47/03), z dne 25.1.2011 druţbi 

Četrta pot, d.o.o., Kranj predlagala sklenitev pogodbe o donatorstvu, nanašajoče se na 

izdelavo in izročitev programske opreme za integracijo RFID avtentikacije uporabnikov 

v infrastrukturo nove Osrednje knjiţnice Kranj, na naslovu Koroška cesta 4, 4000 Kranj, 

vse skupaj v skupni vrednosti na dan začetka veljavnosti te pogodbe 10.000,00 evrov, 

katere osnutek je bil priloţen predmetnemu dopisu.  

 

Predmetni dopis je vseboval naslednje podatke, nanašajoče se na donirano programsko 

opremo: 

Programska oprema mora omogočati: 

 izdelavo oz. vpis podatkov v brezkontaktne identifikacijske kartice ob vpisu novega 

člana ali za obstoječe člane 

 izpis personalizirane kartice na kartični tiskalnik 

 vpis novega uporabnika s potrebnimi dodatnimi podatki v podatkovno bazo sistema za 

kontrolo pristopa in uvrstitev v ustrezno varnostno skupino, na podlagi katere se 

uporabniku omogoči ali onemogoči dostop do določenih prostorov v objektu (ta baza 

je centralna oz. glavna) 

 vzporeden vpis uporabnika v sistem COBISS 

 vzporeden vpis in uvrstitev uporabnika v ustrezno organizacijsko enoto in varnostno 

skupino v Active Directory streţniške infrastrukture temelječe na Windows Server 

2008 

 enosmerno sinhronizacijo oz. prenos sprememb v centralni bazi na sistem COBISS in 

Active Directory in popravek zapisov v sami kartici 

 uporabo identifikacijske kartice na sistemih za avtomatizirano izposojo in vračilo 

gradiva 



 prijavo uporabnikov na 95 (začetno stanje, moţnost kasnejšega povečanja števila) 

računalnikih opremljenih s čitalcem brezkontaktnih identifikacijskih kartic, ki so 

vključeni v Active Directory in imajo nameščen operacijski sistem Windows 7 

Professional x64 (avtentikacija mora biti domenska) 

Programska oprema je predvidoma sestavljena iz sledečih sklopov: 

 razširitev strukture obstoječe podatkovne baze sistema za kontrolo pristopa 

 grafični uporabniški vmesnik, ki ga na več delovnih mestih uporabljajo zaposleni v 

OKK in omogoča izdelavo, pregled in spreminjanje uporabnikov ter vpis podatkov v 

kartice in izpis na kartični tiskalnik 

 mehanizem za sinhronizacijo podatkov iz glavne baze v COBISS in Active Directory 

kot del grafičnega uporabniškega vmesnika ali kot samostojni sistemski servis 

 medprogramje nameščeno na 95 ali več računalnikih, ki je zdruţljivo s čitalcem 

brezkontaktnih kartic , vgrajenim v tipkovnico Cherry G83-6675LUA in omogoča 

prijavo v sistem Windows 7 Professional x64 z domensko Active Directory 

avtentikacijo 

 medprogramje ali uskladitev s proizvajalcem sistema za avtomatsko izposojo in 

vračilo gradiva za delovanje kartic na terminalih za samopostreţno izposojo, ki za 

avtentikacijo uporabnika uporabljajo sistem COBISS 

 

Izvajalec bo moral skupaj z naročnikom, inštitutom IZUM in proizvajalcem sistema za 

avtomatizirano izposojo gradiva izvajati usklajevanja in testiranja s ciljem robustnega 

delovanja sistema sinhronizacije podatkov med glavno podatkovno bazo in sistemom 

COBISS ter Active Directory, kakor tudi delovanja kartic na terminalih za samopostreţno 

izposojo gradiva. V okviru teh usklajevanj se izvajalec in naročnik strinjata, da se zaradi 

tehničnih razlogov, ki lahko postanejo vidni šele med samim razvojem programske opreme, 

določena predvidena funkcionalnost sporazumno spremeni. 

 

Izvajalec mora poskrbeti za šolanje uporabe razvite programske opreme vsaj 3 oseb 

pooblaščenih s strani naročnika.  

Specifikacije za zdruţljivost programske in strojne opreme: 

Integrirana tipkovnica+čitalec brezkontaktnih ID kartic (kot Cherry G83-6675LUA): 

 ţični USB priklop 

 črna barva 

 slovenski razpored tipk 

 vgrajen čitalec brezkontaktnih kartic po ISO-14443 s PC/SC gonilnikom 

 kartica se mora primerno zatakniti v tipkovnico za kontinuirano čitanje kartice ves čas 

dela z računalnikom 

 gonilniki za Windows 7 x64 

 

Medprogramje: 

 Windows varna prijava z uporabo brezkontaktnih pametnih kartic (sistem brez PKI) 

 omogočene vrste prijave (glede na Windows 2008 Server Active Directory z 

definiranimi skupinskimi pravilniki in pravice v kartici) 

o samo s kartico, ki nadomesti uporabniško ime in geslo 

o s kartico in PIN, ki nadomesti uporabniško ime in geslo 

o brez kartice, z uporabniškim imenom in geslom 



 prijava in pravice uporabe v skladu z Windows 2008 Server Group Policy, dodelitev v 

skupine PC in dodelitev v skupine uporabnikov 

 podpora Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 32 in 64 bit 

 AES avtentikacija in enkripcija do brezkontaktne pametne kartice 

 vgrajen varnostni mehanizem z AES kodiranjem 

 vgrajeno upravljanje s ključi z uporabo Windows keystore 

 implementacija ISO-14443-4 in Mifare Plus funkcionalnosti v vmesniku 

Identifikacijske kartice za uporabnike: 

 dimenzije kartice po standardu ISO-7810 

 brezkontaktna tehnologija po standardu ISO-14443 tip A, nivo 1-4 

 min 4kbyte pomnilnika, razdeljen v min. 16 neodvisnih sektorjev z lastnimi 

varnostnimi ključi 

 min. 100.000 moţnih zapisov 

 hitrost prenosa 106-848kbps 

 vgrajena min. AES-128 avtentikacija in enkripcija 

 kartica mora omogočati dostop do pomnilnika po standardu ISO-7816-4 

 certifikat za kartico CC-EAL4+ za programsko in strojno opremo čipa 

 56 bitna unikatna ID koda 

 

Personalizacijski sistem za upravljanje z ID karticami (izdaja, korekcije, ...) 

 programska oprema, razvoj po meri naročnika  

 baza uporabnikov po SQL standardu (Oracle, MS SQL ali enakovredno) 

 podatki zaščlteni v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov 

 uporabniški vmesnik za kreiranje novega uporabnika, pregled, korekcije, brisanje 

 povezava s COBISS (dodelitev ID številke uporabnika) 

 online prenos podatkov ob vsaki spremembi v skladu s dostopno specifikacijo 

vmesnikov po standardih CSV, https in SOA/XML v naslednje sisteme: 

o bazo uporabnikov, 

o COBISS, 

o Windows Actide Directory 

o sistem fizične pristopne kontrole, 

o vmesnik do kartičnega tiskalnika 

o vmesnik do čitalca brezkontaktnih kartic po PC/SC standardu, AES enkripcija 

 fizična personalizacija kartic na licu mesta 

 tisk podatkov na kartični tiskalnik 

 zapis podatkov v brezkontaktne čip kartice 

 

Pogodba o donatorstvu  Mestni občini Kranj s strani druţbe Četrta pot, d.o.o., Kranj o 

izdelavi in izročitvi programske opreme za integracijo RFID avtentikacije uporabnikov v 

infrastrukturo nove Osrednje knjiţnice Kranj, na naslovu Koroška cesta 4, 4000 Kranj, 

vse skupaj v skupni vrednosti na dan začetka veljavnosti te pogodbe 10.000,00 evrov, št. 

612-0002/2007-219-(47/03) je bila podpisana dne 18.3.2011. Konkurenčna ponudba ni bila 

pridobljena, saj gre za donacijo. 
 

 

Pripravila: Jana Ţakelj, višja svetovalka 

 

 

 Nada Bogataj Krţan          Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 

vodja Oddelka za druţbene zadeve               ŢUPAN 


