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Obrazec za pridobitev dodatne kvote

Telefon:

Telefon:

Academic and Research Network of Slovenia 

Podatki o matični organizaciji:

Ime organizacije: 

Matična številka: 

Naslov:  

Arnes Shramba

Strežnik po meri

Odgovorna oseba kvote:

Ime in priimek:  

Elektronski naslov: 

AAI račun:

Pooblaščena oseba kvote (lahko tudi zunanji izvajalec):

Ime in priimek:  

Elektronski naslov: 

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 

Da* Ne

Spodaj označite storitve, ki jih želite pridobiti v sklopu nove kvote

AAI račun: 

Ali bo kvota namenjena projektu?

Utemeljitev vloge:

*Ime projekta:
*Trajanje projekta:



Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana 

T +386 1 479 88 00 

E helpdesk@arnes.si, www.arnes.si 

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 

Academic and Research Network of Slovenia 

Organizacija se zavezuje, da: 

• bo upoštevala Pravila uporabe omrežja ARNES (https://www.arnes.si/pravila),

• na strežniku ne bo omogočala uporabe Peer to Peer omrežij.

Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi 
katerega Arnesu ali komu tretjemu nastane ali bi lahko nastala škoda ali pa, kolikor uporablja omrežje 
ARNES v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo omrežje vzpostavljeno. 

Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje zlasti: 
1. omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega

uporabniškega imena komurkoli),
2. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,
3. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
4. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti,
5. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
6. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
7. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
8. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
9. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,
10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,
11. uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,
12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega

delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Arnes si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, če presodi, da organizacija ne upošteva zgoraj omenjenih 
pravil. 

Arnes bo varoval osebne podatke in se obvezuje, da bo deloval v skladu z vso predmetno zakonodajo o 
varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji. 

Izjavljam, 

• da se strinjamo, da Arnes na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov obdeluje in uporablja
moje zgoraj navedene osebne podatke za namen omogočanja storitve virtualnih strežnikov. Te
podatke sme Arnes hraniti do izteka veljavnosti moje pravice do uporabe virtualnih strežnikov,

• da bomo omrežje Arnes uporabljali v skladu z zgoraj navedenimi pravili.

Storitev Strežnik po meri je potrebno po preteku enega leta podaljšati. 

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe v organizaciji: 

https://www.arnes.si/pravila
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