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Sporazum o izdaji overjenih digitalnih potrdil 

Sporazum ureja pogoje in pravila uporabe overjenih digitalnih potrdil (v nadaljevanju: 
certifikat), ki jih Arnes izdaja ustanovam, upravičenim do storitev omrežja Arnes. 
Podpis sporazuma omogoča pridobitev brezplačnih overjenih digitalnih potrdil. Potrdila 
overovlja ponudnik overjenih digitalnih potrdil na podlagi sporazuma z združenjem 
evropskih raziskovalnih in izobraževalnih omrežij GEANT (Geant Association’s 
Amsterdam Office), katerega član je Arnes. V obdobju od 30. 4. 2020 - je ponudnik 
overjenih digitalnih potrdil podjetje Sectigo Ltd, Salford Manchester, United 
Kingdom. Vse članice omrežja GEANT in članice omrežja ARNES so o morebitni 
spremembi ponudnika na podlagi novega sporazuma z Geantom pravočasn 
obveščene in lahko od sporazuma odstopijo v roku.  

 
1) Podpisnik (angl. subscriber) se zavezuje, da bodo vsi zaposleni in njegovi 
predstavniki, ki bodo udeleženi pri zahtevah po certifikatih in njihovemu upravljanju, 
seznanjeni s “Trusted Certificate Service - Certificate Practice Statement” (v 
nadaljevanju: TCS CPS) in drugimi dokumenti, ki se nahajajo na naslovih 
https://www.terena.org/activities/tcs/repository-g3/ in https://www.arnes.si/scs/. 
Podpisnik je seznanjen s postopki in se strinja s pogoji, opisanimi v teh dokumentih. 

 
2) Podpisnik bo pri izdaji in uporabi certifikatov upošteval veljavni TCS CPS 
dokument, druge relavantne dokumente in pravila Arnesa. 

 
3) Podpisnik jamči za pravilnost podatkov, ki se nahajajo v zahtevku za izdajo 
certifikata. 

 
4) Pred uporabo mora podpisnik preveriti pravilnost informacij o svoji ustanovi, ki se 
nahajajo v izdanem certifikatu. 

 

5) Podpisnik bo certifikat uporabljal v skladu z relevantno zakonodajo.  
 

6) Podpisnik bo zasebni ključ, na podlagi katerega bo izdan certifikat, hranil kot 
zaupno informacijo. 

 

7) Podpisnik se strinja, da imata združenje evropskih raziskovalnih mrež GEANT in 
Arnes pravico do preklica certifikata v skladu s pravili in pogoji, opisanimi v TCS CPS 
(točka 4.9). 

 
8) Podpisnik bo prenehal z uporabo certifikata takoj, ko mu bo potekla veljavnost, 
oziroma ko bo preklican. 

 
Za   

(polno ime ustanove in naslov) 

V _,dne   
(kraj) (datum) 

Ime in priimek: , žig in podpis:   

https://www.arnes.si/scs/


2 tsc_sporazum.docx 

 

 

Imenovanje pooblaščenih predstavnikov za 
pridobitev SureServer EDU strežniških potrdil 
(certifikatov) 

Podpisnik sporazuma pooblašča osebe v prilogi 1 za vse dejavnosti v zvezi s 
pridobivanjem in preklicom overjenih digitalnih strežniških potrdil. Prosilec se 
obvezuje, da bo vse spremembe, ki se nanašajo na imenovane pooblaščence, takoj 
pisno sporočil Arnesu. 

 

Seznam pooblaščenih oseb 

Pooblaščena oseba 1: 
Ime in priimek: 

E-poštni naslov: 

Telefon: 

Mobilni telefon: 

Podpis: 

 

Pooblaščena oseba 2: 

Ime in priimek: 

E-poštni naslov: 

Telefon: 

Mobilni telefon: 

Podpis: 

 

Pooblaščena oseba 3: 
Ime in priimek: 

E-poštni naslov: 

Telefon: 

Mobilni telefon: 

Podpis: 


