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Naročilo registracije / podaljšanja 
domen pod vrhnjo domeno .si 

 
 

 
EASYDOMENA je storitev registracije domen podjetja FUTURMEDIA d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik 
registracije domen), s strani ARNES-a pooblaščenega registrarja za domene .SI.  
 
Cena enoletne registracije ali podaljšanja posamezne domene je 20 EUR + 20% DDV. 
 

 
Registracijo / podaljšanje novih .SI domen naročite tako, da pošljete v celoti izpolnjen, podpisan in ožigosan 
spodnji obrazec  po pošti na naslov FUTURMEDIA d.o.o., Rusjanova ulica 6, Zg. Jarše, 1235 
Radomlje, oziroma preko telefaksa na številko 01 8100 269. 
 
Seznam domen, ki jih želite registrirati / podaljšati: 
 
1. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) *  
2. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) * 
3. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) * 
4. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) * 
5. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) * 
6. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) * 
7. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) * 
8. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) * 
9. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) * 
10. __________________________________.SI,  za obdobje __ let(a) * 
 
* Domene je možno registrirati ali podaljšati za obdobje od enega (1) do pet (5) let. 
 
PRAVILA IN OMEJITVE GLEDE IMENA DOMENE: 
 
• dovoljeni znaki so črke angleške abecede (A-Z), pri čemer ni razlike med malimi in velikimi črkami, cifre(0-9) ter znak 

"-" (vezaj); 
• prvi ali zadnji znak ne sme biti vezaj; 
• niz na tretjem in četrtem mestu ne sme imeti dveh vezajev; 
• dolžina niza je lahko od 3 do 63 znakov; 
• niz ne sme biti enak že registrirani domeni pod vrhnjo domeno .si; 
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Podatki o organizaciji  - prosilcu 
 
Prosilec je poslovni subjekt (organizacija, podjetje, s.p.), ki odda vlogo za registracijo domene pod .si. Če je 
domena v skladu s »Splošnimi pogoji za registracijo domen pod vrhnjo domeno .SI« (v nadaljevanju splošni 
pogoji, objavljeni so na naslovu http://www.register.si/dokumenti-in-obrazci.html) uspešno registrirana, prosilec 
postane nosilec domene. 
 
Polni ali skrajšani naziv:  
  
Naslov:  
  
  
Matična številka:  
Davčna številka:  
Telefon:  
Telefaks:  
E-poštni naslov:*  
 
* Obvezno navedite delujoč e-poštni naslov. V skladu s splošnimi pogoji je zgoraj navedeni e-poštni naslov uradni e-poštni 
naslov nosilca domene, ki ga bo Arnes uporabljal za vso komunikacijo z nosilcem. 
 
Administrativna kontaktna oseba 
 
Administrativna kontaktna oseba je odgovorna oseba pri nosilcu domene (direktor, vodja oddelka,...). 
 
Ime in priimek:  
Funkcija v organizaciji:  
Telefon:  
Telefaks:  
E-poštni naslov:  
 
Tehnična kontaktna oseba (neobvezno) 
 
Tehnična kontaktna oseba je oseba, zadolžena za tehnični vidik domene (lahko tudi zunanji izvajalec). 
V primeru, da spodnjih polj ne izpolnite, se smatra, da je tehnična kontaktna oseba enaka administrativni. 
 
Ime in priimek:  
Naziv organizacije:  
Naslov:  
  
  
Telefon:  
Telefaks:  
E-poštni naslov:  
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Pogoji naročila: 
 

1. Ponudnik registracije domen se zavezuje, da bo opravil registracijo vseh v naročilu navedenih domen, ki 
ob poskusu registracije še ne bodo registrirane in so v skladu s splošnimi pogoji. 
 

2. Ponudnik registracije domen ne more zagotoviti, da bo registracija vseh v obrazcu navedenih domen 
uspešno izvedena. Velja načelo »first come – first served«, zato obstaja verjetnost, da v času med 
oddajo naročila in  poskusom registracije isto domeno registrira že kak drug prosilec). 
 

3. Ta dokument velja kot naročilnica. Ponudnik registracije domen bo po uspešno opravljeni storitvi 
prosilcu izdal račun za vse uspešno registrirane domene., ki ga je prosilec dolžan poravnati v petih (5) 
dneh od dneva izdaje računa. 

 
 
Izjava prosilca za registracijo domene: 
 
S podpisom te izjave izjavljamo: 
 
 da smo seznanjeni s »Splošnimi pogoji poslovanja za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si« in 

njim pripadajočim dokumentom, da jih v celoti razumemo in sprejemamo ter jih bomo v celoti upoštevali; 
 da smo posebej seznanjeni z možnostjo izbrisa domene, kot jo predvidevajo ti splošni pogoji, 
 da smo seznanjeni s »Pravili postopka alternativnega reševanja domenskih sporov«, da jih v celoti 

razumemo in sprejemamo; 
 da soglašamo z zbiranjem, obdelavo in upravljanjem osebnih in ostalih podatkov, ki so potrebni za 

upravljanje sistema domen pod vrhnjo domeno .si in za namene delovanja storitve iskanja WHOIS ter so 
določeni v Splošnih pogojih, »Pravilih za uporabo storitve iskanja WHOIS« in »Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Arnes«; 

 da soglašamo z iznosom osebnih podatkov v obliki njihove dostopnosti preko interneta v potrebnem obsegu, 
določenem v Splošnih pogojih; 

 da so vsi podatki, navedeni v vlogi za registracijo domene, resnični, zato Arnes in ponudnik registracije 
domen nista dolžna preverjati resničnosti oz. obstoja teh podatkov, 

 da domena ni v nasprotju z javnim in pravnim redom in ne posega v ustavne in zakonske pravice tretjih oseb, 
 da se v celoti odpovedujemo uveljavitvi kakršnekoli zahteve proti Arnesu ali družbi FUTURMEDIA d.o.o v 

zvezi z dodelitvijo domene ali v zvezi z izvrševanjem splošnih pogojev, 
 da bomo v razmerju do tretjih oseb izpolnili vse obveznosti, katere bi Arnesu nastale v zvezi z registracijo 

domene; 
 da se strinjamo s samodejnim podaljšanjem navedenih .SI domen s strani registrarja v primeru, da do 14 

dni pred potekom obdobja registracije registrarju pisno ali po elektronski pošti ne sporočimo drugačno 
namero oz. v primeru, ko je aktualna cena podaljšanja registracije domene za več kot 20% višja od cene, 
navedene v tej naročilnici. 

 
Zgoraj našteti dokumenti se nahajajo na spletnem naslovu http://www.register.si/dokumenti-in-
obrazci.html. 

 
 

Kraj in datum:     _________________________________________ 
 
Odgovorna oseba:    _________________________________________ 
 
Žig in podpis:     _________________________________________ 


