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Politika registracije Domenskega imena
OPREDELITVE POJMOV
Ta Politika registracije Domenskega imena (»Politika registracije«) vsebuje izraze,
ki so opredeljeni v Pogojih in/ali Pravilih za ADR.
PREDMET IN OBSEG
Politika registracije določa tehnične in upravne postopke, ki jih uporablja Register v
zvezi z registracijo Domenskih imen ali s izbrisom, prenosom, začasnim preklicem,
preklicem itd. teh Domenskih imen.
Pogoji te Politike registracije se nanašajo samo na Domenska imena registrirana
neposredno pod vrhnjo domeno (TLD) ».eu« in možnimi različicami .eu v drugih
pisavah.
Politika registracije se ne nanaša na Domenska imena, ki so registrirana na nižjih
ravneh, nad katerimi Register nima pristojnosti, saj te ravni upravlja izključno
Registrant.
RAZDELEK 1. MERILA UPRAVIČENOSTI
Registrant mora izpolnjevati naslednja merila upravičenosti inbiti:
a) državljan Evropske unije, neodvisno od njihovega stalnega prebivališča (merilo,
ki se uporablja od 19. oktobra 2019, na podlagi člena 20. člena in 22. člena
Uredbe (EU) 2019/517); ali
b) fizična oseba, ki ni državljan Evropske unije in je rezident Evropske unije,
Norveške, Islandije ali Lihtenštajna; ali
c) podjetje ustanovljeno v Evropski uniji, Islandiji, Lihtenštajnu ali na Norveškem;
ali
d) organizacija ustanovljena v Evropski uniji, Islandiji, Lihtenštajnu ali na
Norveškem brez poseganja v izvajanje nacionalne zakonodaje. Registrant, ki ne
izpolnjuje kateregakoli izmed zgornjih meril upravičenosti, ni upravičen do
registracije Domenskega imena.
Če Registrant več ne izpolnjuje zgornjih pogojev, je Register upravičen, da kadarkoli
prekliče ustrezno Domensko ime, v skladu s Pogoji.
RAZDELEK 2. IZBIRA IMENA – TEHNIČNE ZAHTEVE IN ZAHTEVE GLEDE RAZPOLOŽLJIVOSTI
Registrant mora pred registracijo Domenskega imena preveriti, ali zahtevano
Domensko ime izpolnjuje zahteve glede razpoložljivosti in tehnične zahteve, ki so
določene v Razdelku 2.2. Pogojev.
V zvezi s tem mora Registrant opraviti naslednje korake:
a)
b)

preveriti ali zahtevano Domensko ime izpolnjuje tehnične zahteve, določene v
Razdelku 2.2. b) Pogojev;
v spletnem WHOIS-u (ki je na voljo na spletnem mestu Registra) preveriti ali je
Domensko ime na voljo. Domenska imena, ki so navedena v seznamih
blokiranih ali rezerviranih imen (objavljeni na spletnem mestu Registra) (še)
niso na voljo za registracijo.
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RAZDELEK 3. IZBIRA REGISTRARJA
Domenska imena je mogoče registrirati ali obnoviti le pri Registru prek Registrarja,
ki deluje v imenu Registranta.
Zatorej mora Registrant za registracijo Domenskega imena izbrati Registrarja, ki ga
je pooblastil Register, s seznama, ki je na voljo na spletnem mestu Registra.
RAZDELEK 4. BRANJE PRAVIL
Ob registraciji Domenskega imena Registrant podpiše pogodbo z Registrom, pogoji
katerega so navedeni v Pravilih. Od tega trenutka dalje, bo Registrant zavezan
samo s temi Pravili, ki se lahko kadarkoli spremenijo v skladu s postopki, določenimi
v tej Politiki registracije.
Dolžnost Registrarja je, da Registrantu zagotovi veljavna Pravila pred registracijo
Domenskega imena.
Pogoji in vsa ostala Pravila, ki so trenutno v veljavi, so na voljo na spletnem mestu
Registra.
Register je upravičen, da v primeru, če Registrant krši Pravila, prekliče Domensko
ime na lastno pobudo.
RAZDELEK 5. ZAGOTOVITEV NATANČNIH IN POPOLNIH KONTAKTNIH PODATKOV
Registracija Domenskega imena bo popolna šele takrat, ko bo Registrant, s pomočjo
Registrarja, Registru predloži vsaj naslednje informacije:
a) polno ime Registranta. Če ime podjetja ali organizacije ni navedeno, se za
Registranta šteje posameznik, ki prosi za registracijo Domenskega imena; če je
ime podjetja ali organizacije navedeno, se za Registranta šteje podjetje oz.
organizacija;
b) polni naslov Registranta;
c) navedba države državljanstva za državljane Evropske unije, ki ne prebivajo v
državi članici Evropske unije;
d) elektronski naslov Registranta (ali njegovega predstavnika);
e) telefonska številka, na kateri je dosegljiv Registrant (ali njegov predstavnik);
f) zaprošeno Domensko ime;
g) jezik v primeru postopkov ADR, kot je to navedeno v odstavku 3(a) Pravil za ADR,
ki je jezik, v katerem je napisan sporazum glede registracije med Registrantom
in Registrarjem v skladu s Pravili.
Registrantova dolžnost je poskrbeti, da so zgoraj navedeni podatki popolni in točni
ves čas trajanja registracije (glej Razdelek 8. tega dokumenta, ki se nanaša na
spremembe kontaktnih podatkov).
Register je upravičen do preklica Domenskega imena za katerega je Registrant
predložil nepopolne ali netočne podatke.
Register je upravičen do tega, da od Registranta zahteva dodatne informacije
(lahko neposredno ali preko Registrarja, ki ga je Registrant izbral).
Registrant mora zagotoviti delujoč elektronski naslov za prejemanje sporočil
Registra in/ali izvajalca ADR. Če naslov, ki je bil predložen Registru, ni delujoč
elektronski naslov, je Register upravičen do preklica Domenskega imena v skladu
s postopkom, navedenim v Razdelku 12 te Politike registracije.
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Podatki morajo biti Registrantovi in ne smejo biti podatki od Registrarja,
pooblaščenca ali predstavnika osebe ali subjekta, ki ne izpolnjuje meril
upravičenosti.
RAZDELEK 6. REGISTRACIJA DOMENSKEGA IMENA
Domenska imena je mogoče registrirati pri Registru samo preko Registrarja, ki ga
je akreditiral Register. Zelo verjetno je, da bo Registrar za takšno storitev zaračunal
provizijo. Za Domensko ime ni mogoče zaprositi neposredno pri Registru.
V primeru da je Registrant Registrarju predložil vse potrebne informacije in izpolnil
katere koli in vse ustrezne zahteve, je dolžnost Registrarja, da te podatke vnese
neposredno v sisteme Registra v skladu s tehničnimi postopki, ki jih je vzpostavil
Register in jih zagotovil Registrarju.
Če je zahtevano Domensko ime še vedno na voljo in so podatki popolni, bo
Domensko ime samodejno registrirano za (obnovljivo) Obdobje, kot je to opisano in
določeno v Pogojih.
Napak v črkovanju Domenskega imena ni mogoče popravljati; edina rešitev zgoraj
navedene zadeve je registracija pravilnega Domenskega imena.
RAZDELEK 7. SPLETNI WHOIS
Pravila zahtevajo, da Register zagotovi spletni WHOIS. Podrobnosti o namenu tega
in informacijah, objavljenih v spletnem WHOIS-u, vključno s preprečevanjem zlorab,
razkrivanjem osebnih podatkov in dostopnostjo spletnega WHOIS-a osebam z
motnjami vida, so določene v Politiki WHOIS, ki je na voljo na spletnem mestu
Registra.
RAZDELEK 8. POSTOPEK ZA SPREMINJANJE KONTAKTNIH PODATKOV
Če se Registrantovi kontaktni podatki spremenijo, mora Registrant zaprositi
Registrarja/registrarje, da te podatke pri Registru spremenijo v roku enega (1)
meseca po takšni spremembi. Takšnega zahtevka ni mogoče vložiti neposredno pri
Registru.
RAZDELEK 9. POSTOPEK ZA OBNOVITEV, PREKLIC ALI PODALJŠANJE OBDOBJA
DOMENSKEGA IMENA
Načeloma in v skladu z določbami, zapisanimi v Pogojih, se Obdobje registriranega
Domenskega imena samodejno obnovi za obdobje naslednjega, enega (1) leta.
Registrant je upravičen do preklica registracije Domenskega imena tako, da vloži
zahtevek pri svojem Registrarju. Registrar je edini subjekt, ki lahko vloži zahtevek
za preklic pri Registru. Registrant zahtevka za preklic ne more vložiti neposredno
pri Registru.
Postopki, ki jih Registrarji uporabljajo za obnovitev, preklic ali podaljšanje Obdobja
Domenskih imen, se lahko razlikujejo. Zato Register Registrantu priporoča, da
pozorno prebere Pogoje, ki jih je določil izbrani Registrar. V nekaterih primerih bo
Registrar preklical, obnovil ali podaljšal Obdobje Domenskega imena, če so
izpolnjeni določeni pogoji.
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Če Registrant ob preteku Obdobja ne namerava obnoviti Domenskega imena, je
pomembno, da o tem pravočasno in vedno v skladu s sporazumom, sklenjenim med
Registrarjem in Registrantom, obvesti Registrarja. Po preteku datuma registracije
Domenskega imena bo Register Registrarju avtomatično izdal račun za novo
enoletno obdobje. V takšnem primeru je zelo verjetno, da bo Registrar za takšno
storitev Registrantu zaračunal provizijo.
Vsak Registrar ima svoje pogoje za izdajanje računov. Nekateri Registrarji
zahtevajo, da Registrant plača račun še pred iztekom registracije Domenskega
imena, tako da lahko vedo, ali naj registracijo obnovijo ali ne. Upoštevajte, da
Register ne bo posredoval v nobenem sporu med Registrarjem in njegovimi
strankami.
RAZDELEK 10. POSTOPEK ZA PRENOS
10.1. PRENOS DOMENSKEGA IMENA NA DRUGEGA AKREDITIRANEGA REGISTRARJA
V skladu z Razdelkom 8. Pogojev, ima Registrant pravico do prenosa Domenskega
imena na drugega Registrarja v skladu s spodnjimi postopki.
Na zahtevo Registranta mora za prenos Domenskega imena na drugega
akreditiranega Registrarja, trenutni Registrar zaprositi Register za enkratno
avtorizacijsko kodo. V skladu z določbo Registra o posredovanju te avtorizacijske
kode Registrarju, bo takšna avtorizacijska koda naknadno posredovana (i) od
Registrarja Registrantu, (ii) od Registranta na novega Registrarja in (iii) prek
ustreznega postopka od novega Registrarja Registru.
Register bo po prejetju avtorizacijske kode izvršil prenos v skladu s točko (iii) zgoraj.
Z upoštevanjem teh postopkov, bodo zadevni Registrarji in Registrant priznavali in
jamčili za veljavnost prenosa Domenskega imena na novega akreditiranega
Registrarja.
Če je sporazum med Registrom in Registrarjem, ki ga je izbral Registrant, prekinjen,
in če Registrar svojega portfelja Domenskih imen ni prenesel na drugega
Registrarja, bo Register o tem obvestil Registranta. Registrant mora pred iztekom
Obdobja izbrati novega Registrarja. Ob koncu Obdobja bo Domensko ime začasno
preklicano.
10.2. PRENOS DOMENSKEGA IMENA NA NOVEGA REGISTRANTA
V skladu z Razdelkom 8. Pogojev, ima Registrant pravico do prenosa Domenskega
imena na drugega Registranta v skladu s spodnjimi postopki.
Na zahtevo Registranta mora za prenos Domenskega imena na novega Registranta,
trenutni Registrar zaprositi Register za enkratno avtorizacijsko kodo. V skladu z
določbo Registra o posredovanju avtorizacijske kode Registrarju, bo takšna
avtorizacijska koda naknadno posredovana (i) od Registrarja Registrantu, ki
prenaša Domensko ime (ii) od Registranta, ki prenaša Domensko ime na novega
Registranta in (iii) od novega Registranta na (trenutnega ali novega) Registrarja in
(iv) od (trenutnega ali novega) Registrarja na Register preko ustreznega postopka.
Register bo po prejetju avtorizacijske kode izvršil prenos v skladu s točko (iv) zgoraj.
Z upoštevanjem teh postopkov, bodo zadevni Registrarji in Registranti priznavali in
jamčili za veljavnost prenosa Domenskega imena na novega Registranta.
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Če med Obdobjem Registrant preneha obstajati, postane predmet postopkov
insolventnosti, likvidacije, prenehanja trgovanja, stečaja ali podobnega, zakoniti
dediči ali zakonsko imenovani upravitelj pa lahko zahtevajo prenos Domenskega
imena v skladu z Razdelkom 7. Pogojev.
10.3. POSODOBITEV PODATKOV
Če želi Registrant prenesti Domensko ime na novega Registranta, in pod pogojem,
da se Registrar v skladu s tem prenosom ne spremeni, ima Registrar pravico (poleg
postopka, opredeljenega v zgornjem Razdelku 10.2.) posodobiti Registrantove
podatke Domenskega imena v podatke novega Registranta. Da bi se izognili
dvomu, za takšno vrsto posodobitve ni zahtevana avtorizacijska koda.
Z upoštevanjem tega postopka, bodo zadevni Registrarji in Registranti priznavali in
jamčili za veljavnost prenosa Domenskega imena na novega Registranta.
RAZDELEK 11. ZAČASEN PREKLIC DOMENSKIH IMEN IN POSTOPEK ZA PONOVNO
AKTIVIRANJE

1.

Če Register od Registrarja prejme zahtevek za izbris v skladu z Razdelkom 6.2.
Pogojev in Razdelkom 9. te Politike registracije, bo omenjeno Domensko ime
nemudoma začasno preklical za obdobje štiridesetih (40) koledarskih dni po (i)
datumu, omenjenem v zahtevku za izbris ali (ii) datumu, na katerega je bil
zahtevek za izbris opravljen v primeru, da datum naveden v zahtevku za izbris
pred tem datumom ali pa, če v zahtevku za izbris datum ni bil omenjen.
V obdobju 40 dni lahko:
(i)

Registrant zahteva od svojega Registrarja, da ponovno aktivira začasno
preklicano Domensko ime, Registrar pa o tem zahtevku obvesti Register;
Ponovna aktivacija Domenskega imena načeloma ne spremeni datuma
registracije ali obletnice datuma registracije, ampak se v skladu z
določbami, opredeljenimi v Pogojih, Obdobju doda še eno leto; ali
(ii) Registrant zahteva prenos Domenskega imena (implicitno ponovno
aktiviranje Domenskega imena).
Poleg tega lahko v zgoraj omenjenem obdobju začasnega preklica upravljalec
premoženja Registranta ali zakoniti dediči (v primeru smrti Registranta) ali
zakonsko izbran administrator (v primeru prisilne poravnave Registranta), ne
glede na začasen preklic Domenskega imena, vloži ustrezno dokumentacijo za
prenos imena prek Registrarja, kot je to navedeno v Razdelku 10 te Politike
registracije.
Če se ponovno aktiviranje ali prenos ne izvede v navedenem roku 40 dni ali če
Register ni prejel ustreznih provizij, postane omenjeno Domensko ime na voljo
za splošno registriranje. Nadomestila za začetno registracijo (ali obnovo)
Domenskega imena ne bodo povrnjena.
2.

Če Register ob prekinitvi pogodbe med Registrom in Registrarjem začasno
prekliče Domensko ime, velja postopek, naveden v Razdelku 11.1 te Politike
registracije.

RAZDELEK 12. POSTOPEK ZA PREKLIC DOMENSKIH IMEN
1.

Register lahko Domensko ime prekliče po lastni presoji izključno iz naslednjih
razlogov:
(i) neplačani dolgovi, ki jih Registrar dolguje Registru;
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2.

3.

(ii) Registrant ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več meril upravičenosti, ki so
določeni v členu 4(2)(b) Uredbe (EC) 733/2002 in 20. členu ter 22. členu
Uredbe (EU) 2019/517;
(iii) vsako kršenje Pravil s strani Registranta.
Pred preklicem Domenskega imena Register po elektronski pošti obvesti
Registranta in/ali Registrarja, prek katerega je bilo Domensko ime registrirano,
s čimer Registrantu in/ali Registrarju daje možnost za odpravo zgoraj
omenjenih razlogov za preklic, kjer je možno.
Če zgoraj navedeni razlogi za preklic niso odpravljeni v določenem roku, ima
Register pravico preklicati Domensko ime.
Od trenutka, ko Register ob upoštevanju Razdelka 12.2. obvesti Registranta
in/ali Registrarja, lahko Register začasno prekliče zadevno Domensko ime ali
Domenska imena. V skladu s tem Razdelkom 12.3., ni mogoče prenesti ali
ponovno aktivirati začasno preklicanih Domenskih imen.

6

