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Posebni pogoji za uporabo infrastrukture federacije 
ArnesAAI 

1. Uvodne določbe 

1.1. Ti posebni pogoji veljajo poleg Splošnih pogojev uporabe storitev omrežja ARNES in urejajo pravna 
razmerja med javnim zavodom Arnes kot upravljavcem AAI na eni strani ter članico federacije 
ArnesAAI na drugi strani. 

1.2. Sestavni del teh Posebnih pogojev za uporabo infrastrukture federacije ArnesAAI so tudi Tehnična 
in organizacijska določila za uporabo infrastrukture AAI, kot so objavljeni in javno dostopni na 
spletnem mestu aai.arnes.si. 

2. Opredelitev pojmov 

2.1. AAI pomeni infrastrukturo za avtentikacijo in avtorizacijo, ki jo vzpostavijo članice federacije 
ArnesAAI in je namenjena za avtenticiranje in avtoriziranje končnih uporabnikov pri dostopu do 
oddaljenih virov, vsebin in storitev. 

2.2. Federacija ArnesAAI je organizacijski okvir, ki je vzpostavljen za potrebe AAI. 

2.3. Upravljavec federacije ArnesAAI (v nadaljevanju tudi upravljavec) je Arnes, ki v federaciji ArnesAAI 
nastopa tudi kot ponudnik identitet in ponudnik storitev. 

2.4. Članica federacije ArnesAAI (v nadaljevanju tudi članica) je vsaka pravna ali fizična oseba, ki 
uporablja AAI kot ponudnik storitev ali kot ponudnik identitet, in ki pristopi k federaciji ArnesAAI. 

2.5. Ponudnik identitet (v nadaljevanju tudi IdP, krajše za »Identity Provider«) je članica federacije 
ArnesAAI, ki omogoča lastnim končnim uporabnikom dostop do infrastrukture federacije ArnesAAI 
in s tem oddaljeno uporabo storitev in virov, ki jih pod lastnimi pogoji ponujajo ponudniki storitev. 

Ponudnik identitet lahko nastopa tudi kot ponudnik storitev. 

2.6. Ponudnik storitev (v nadaljevanju tudi SP, krajše za »Service Provider«) je članica federacije 
ArnesAAI, ki končnim uporabnikom ponuja v uporabo storitev, vsebino ali vir v skladu s pravili 
federacije ArnesAAI in je veljavno registriran za opravljanje take dejavnosti. SP lahko za končne 
uporabnike določi dodatne pogoje in pravila za dostop do virov, vsebin, oziroma storitev, ki jih 
ponuja. 

2.7. Strežnik IdP je strežnik, na katerem je nameščena od upravljavca federacije ArnesAAI predpisana 
programska oprema, ki omogoča avtentikacijo posameznega končnega uporabnika in prenos 
podatkov, potrebnih za njegovo avtorizacijo pri ponudniku storitev. 
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2.8. Imenik LDAP je od upravljavca federacije ArnesAAI s tehničnimi in organizacijskimi določili 
predpisana strežniška rešitev imenika končnih uporabnikov, ki jo je dolžan vzpostaviti IdP. 
 

2.9. Shema LDAP je od upravljavca federacije ArnesAAI sintaktično in semantično predpisan nabor 
podatkov o končnih uporabnikih v imeniku LDAP. 

3. Temeljna načela delovanja federacije ArnesAAI in pravna razmerja med 
udeleženci federacije ArnesAAI 

3.1. Namen federacije ArnesAAI je: 

• zagotoviti enoten okvir pravil avtenticiranja in avtoriziranja končnih uporabnikov pri uporabi 
virov, vsebin in storitev, ki jih ponujajo SP prek federacije ArnesAAI, 

• vzpostaviti enotna tehnična in organizacijska določila in enotne tehnične rešitve za vse članice 
federacije ArnesAAI, 

• članicam federacije ArnesAAI in končnim uporabnikom zagotoviti AAI-infrastrukturo za enoten 
dostop do različnih virov, vsebin in storitev, ki jih ponujajo SP, 

• opravljati druge naloge, ki so v interesu članic federacije ArnesAAI. 

3.2. Ponudnik identitet je lahko zgolj članica omrežja ARNES. 

3.3. Ponudnik storitev je lahko tudi organizacija, ki ni članica omrežja ARNES. V tem primeru se včlani 
v federacijo ArnesAAI na predlog obstoječega ponudnika identitet v federaciji ArnesAAI. 

3.4. SP po lastni presoji določa, katerim članicam federacije ArnesAAI nudi storitve in pod kakšnimi 
pogoji. 

3.5. S pristopom k federaciji ArnesAAI članica sprejema te Posebne pogoje za uporabo infrastrukture 
federacije ArnesAAI kot zavezujoče in se strinja, da le-ti urejajo vsebino pogodbenega pravnega 
razmerja med njim in upravljavcem. 

4. Pravice in obveznosti Arnesa 

4.1. Arnes ima kot upravljavec federacije ArnesAAI ves čas trajanja pogodbe izključno in neomejeno 
pravico, po lastni presoji in ne glede na ugovore katerekoli članice federacije ArnesAAI, omejiti 
uporabo posameznih vsebin, virov ali storitev ali sprejeti druge potrebne ukrepe za zaščito 
zakonitih interesov drugih članic federacije ArnesAAI. 

4.2. Arnes za katerikoli ukrep po točki 4.1 ne more biti pogodbeno ali odškodninsko odgovoren. 

4.3. Arnes ne more biti odgovoren za morebitno škodo, neposredno ali posredno, ki bi na kateremkoli 
temelju nastala članici federacije ArnesAAI nastala zaradi uporabe AAI. 

5. Splošne pravice in obveznosti članice federacije ArnesAAI 

5.1. Članica izjavlja, da so vsi razpoložljivi podatki v AAI, ki jih sama upravlja, ves čas veljavnosti 
pogodbe o pristopu k federaciji ArnesAAI točni, popolni, ažurni, pridobljeni na zakonit način ob 
upoštevanju vseh veljavnih predpisov, zlasti, vendar ne izključno, ob upoštevanju zahtev 
povezanih z varstvom osebnih podatkov in pravic intelektualne lastnine ter se obvezuje o njihovi 
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spremembi nemudoma obvestiti Arnes in druge uporabnike, na katere taka sprememba podatkov 
vpliva ali bi utegnila vplivati. 

5.2. Članica izjavlja, da storitve, ki jih sama ponuja v okviru federacije ArnesAAI izpolnjujejo vse 
veljavne normativne zahteve ob vsakem času, ne glede na način ponudbe teh storitev, zlasti, 
vendar ne izključno, zahteve povezane z varstvom osebnih podatkov. 

5.3. Članica se zavezuje sprejeti vse razumno potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za 
zagotovitev varnosti informacij in storitev, ki jih ponuja sama ali končni uporabniki pod njenim 
nadzorom, v skladu s tehničnimi in organizacijskimi pogoji federacije ArnesAAI. V zvezi s tem 
izjavlja, da bo v primeru, če se izkaže, da posamezni podatek ali storitev ne izpolnjuje vseh zahtev, 
navedenih v točkah 5.1 in 5.2 nemudoma in na lastne stroške sprejela vse potrebne in primerne 
pravne, tehnične oziroma organizacijske ukrepe s katerimi zagotovi skladnost z zahtevami v točkah 
5.1 in 5.2. 

5.4. Članica se zavezuje, da bo o vseh poskusih zlorab AAI ali kršitvah, ki ogrožajo varnost, celovitost 
ali integriteto AAI ali drugih članic federacije ArnesAAI ali drugih končnih uporabnikov nemudoma 
obvestila Arnes, s tem da bo zlasti, vendar ne izključno: 

• v kolikor ima lasten IdP-strežnik, vzpostavila predpisane programske rešitve ali uporabila 
pripravljene rešitve na dodeljenem Arnesovem IdP-strežniku, 

• z Arnesom sodelovala pri vzpostavljanju, vzdrževanju sistema federacije ArnesAAI in ostalih 
zadevah, ki jih zahteva delovanje federacije ArnesAAI. 

5.5. Članica se obvezuje, da bo na zahtevo Arnesa za potrebe in namene delovanja federacije 
ArnesAAI sporočala zahtevane statistične podatke o uporabi in delovanju AAI. 

6. Posebne pravice in obveznosti članice v vlogi ponudnika identitet (IdP) 

6.1. IdP izjavlja, da je seznanjen, da samo članstvo v federaciji ArnesAAI še ne omogoča dostopa do 
virov, vsebin ali storitev, ki jih nudijo druge članice federacije ArnesAAI in da Arnes v zvezi s takim 
dostopom ne prevzema nobenih obveznosti, niti ne zagotavlja nobenih jamstev. O dostopu do 
virov, vsebin ali storitev se posebej dogovorita posamezni IdP in SP (upoštevajoč pri tem njune 
medsebojne interese). 

6.2. IdP se obvezuje spoštovati veljavne predpise, ki urejajo varstvo otrok oziroma mladoletnikov, 
vključno z varstvom njihovih osebnih podatkov, in sprejeti ter uveljaviti potrebne ukrepe za njihovo 
uresničevanje. 

7. Posebne pravice in obveznosti članice v vlogi ponudnika storitev (SP) 

7.1. SP izjavlja, da je predmet storitve, ki jo ponuja, skladen z namenom delovanja federacije ArnesAAI 
ter da bo ves čas članstva izpolnjeval vse zakonske zahteve za ponudbo storitve ter se vzdržal 
ravnanj, ki bi bila v nasprotju z namenom delovanje federacije ArnesAAI. 

7.2. SP izjavlja, da ne bo obdeloval in posredoval osebnih podatkov končnih uporabnikov, razen v 
obsegu, ki je nujno potreben za dostop do oziroma opravljanje njegove storitve. 
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8. Trajanje članstva v federaciji ArnesAAI in posledice prenehanja 

8.1. Trajanje in posledice prenehanja članstva so podrobneje določene v Splošnih pogojih uporabe 
storitev omrežja ARNES. 

8.2. Z dnem prenehanja članstva v federaciji ArnesAAI bo Arnes članico odstranil iz federacije 
ArnesAAI na način, da za druge uporabnike ne bo več prepoznana kot članica federacije ArnesAAI. 

8.3. Z dnem prenehanja članstva v federaciji prenehajo vse pravice članice povezane s članstvom v 
federaciji, zlasti, vendar ne izključno, pravice uporabljati podatke oziroma storitve drugih članic 
federacije ArnesAAI ali upravljavca federacije ArnesAAI. 

9. Končna določba 

Ti Posebni pogoji za uporabo infrastrukture federacije ArnesAAI začnejo veljati s 26.11.2015 in so 
objavljeni na spletni strani http://www.arnes.si/zavod-arnes/katalog-informacij. 
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