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OBRAZEC ZA DOMENE POD .si
za organizacije, ki so članice omrežja ARNES
Z oddajo tega obrazca zaprošate za registracijo ali podaljšanje domene pod .si v skladu s Splošnimi
pogoji za registracijo domen pod .si. Pred oddajo vloge zato preberite Splošne pogoje, ki se nahajajo na
naslovu: https://www.register.si/domene/splosno/pogoji-in-pravila-registracije/.
S tem obrazcem lahko uredite tudi preusmeritev vaše domene na Arnesove strežnike in vpis Arnesovih
strežnikov DNS za domeno.

Želimo:

☐ registrirati domeno
☐ spremeniti kontaktne podatke

Domena:

Podatki o organizaciji, ki je oz. bo nosilec domene:
Naziv organizacije
Matična številka
Naslov
Kraj in poštna številka
Telefon
Elektronski naslov*
*V skladu s Splošnimi pogoji za registracijo domen je navedeni elektronski naslov uradni elektronski naslov
nosilca domene (organizacije), ki ga bo Arnes uporabljal za vso komunikacijo.

Podatki o administrativni kontaktni osebi:
Administrativna kontaktna oseba je odgovorna oseba, zaposlena pri nosilcu domene.

Ime in priimek
Telefon
Elektronski naslov*

Podatki o tehnični kontaktni osebi:
Tehnična kontaktna oseba je oseba, odgovorna za tehnični vidik upravljanja z domeno.

Ime in priimek
Naslov
Kraj in poštna številka
Telefon
Elektronski naslov*
* Na navedeni elektronski naslov bo poslano sporočilo o uspešnem vpisu domene v DNS oz. o morebitnih napakah,
zato naj elektronski naslov ne bo znotraj domene, ki jo urejate s tem obrazcem.
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Podatki o gostovanju domene:

☐ Domeno želimo gostovati na Arnesovih strežnikih DNS.
ali

☐ Domeno bomo gostovali na spodaj navedenih strežnikih DNS:
Ime strežnika

IP strežnika

1.
2.
3.
4.
Obvezno vpišite vsaj 2 domenska strežnika in pripadajoče IP-naslove.

Domeno ali poddomeno (Primer: www.domena.si, ucilnica.domena.si, domena.si, ipd…)

želimo preusmeriti na naslov ( Arnes Splet, GVS, uporabniško ime, IP naslov)
V kolikor domeno preusmerjate na GVS strežnik in se vaša spletna aplikacija nahaja v podmapi mape html, je
potrebno za preusmeritev sporočiti celotno pot. Primer: 131.gvs.arnes.si/moodle
Preusmeritve lahko urejate tudi pozneje prek e-pošte s sporočilom, poslanim z naslova tehničnega kontakta na
e-naslov helpdesk@arnes.si.

Uporaba domene za elektronsko pošto:

Ali želite domeno uporabiti tudi za elektronske naslove?

☐ Da

☐ Ne

Primer: ime.nekoga@domena.si, projekt@domena.si

Želene elektronske naslove pripišite na nove prijavnice, če uporabniška imena že imate, pa temu
obrazcu priložite seznam obstoječih uporabniških imen in želenih elektronskih naslovov oz. nam jih
posredujte po elektronski pošti na naslov podpora@arnes.si.

Izjava prosilca/nosilca:
Prosilec/nosilec s podpisom te izjave zagotavlja;
• da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si, ki so
objavljeni na https://www.register.si/domene/splosno/pogoji-in-pravila-registracije/ in jih je dolžan upoštevati,
• da je posebej seznanjen z možnostjo izbrisa domene, kot jo predvidevajo ti Splošni pogoji,
• da so vsi podatki, navedeni v vlogi za registracijo domene, resnični, zato Arnes ni dolžan 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 je pridobil in hrani v pisni obliki soglasja oseb, navedenih v vlogi kot »administrativna in tehnična
kontaktna oseba«, da sme Arnes objaviti vse njihove podatke v bazi, javno dostopni preko WHOIS
strežnika (https://www.register.si/), pri čemer Arnes ni dolžan sporočati podatkov o osebah, ki bodo
pridobivale podatke iz te baze,
• da bo v razmerju do tretjih oseb izpolnil vse obveznosti, ki bi Arnesu nastale v zvezi z registracijo
domene.

Datum:

Žig
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