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SKRBNIK INFORMACIJSKE VARNOSTI NACIONALNEGA REGISTRA ZA VRHNJO 
DOMENO .SI 

 

1. Predstavitev Registra za .si 

Register.si, ki deluje v okviru Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes), opravlja 
funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo internetno domeno .si. Osnovni funkciji sta: 

• zagotavljanje registracije domen pod .si, 

• upravljanje vrhnje DNS strežniške infrastrukture za .si. 

Sistem domenskih strežnikov (DNS) je protokol, ki ne skrbi le za prevajanje številčnih naslovov 
(IP) naprav, povezanih v internet, v prijaznejše domenske naslove, temveč teče tudi v ozadju 
večine drugih storitev (elektronske pošte, IP telefonije …). Register.si upravlja vrhnjo DNS 
infrastrukturo za .si, zato je dostopnost slovenskega domenskega prostora in torej velik del 
slovenskega interneta odvisna od nas. To je velika odgovornost, ki se je močno zavedamo, 
kar potrjuje tudi več kot 25 let delovanja .si brez omembe vrednega incidenta. 

Več informacij o Registru in registraciji domen pod .si se nahaja spletni strani Registra 
(www.register.si). 

 

2. Opis delovnih nalog 

Iščemo sodelavca ali sodelavko, ki se bo pridružil/a nacionalnemu Registru za .si kot 
skrbnik/ca informacijske varnosti. Sodelavca/ko čakajo naslednje naloge: 

• Splošna pristojnost za razvoj in implementacijo Sistema za upravljanje informacijske 
varnosti (SUVI/ISMS). 

• Analiza in opozarjanje na tveganja, predlaganje sprejemljivih ravni tveganj ter razvoj in 
spodbujanje pravil, notranjih kontrol in procesov. 

• Izdelava letnih in operativnih poročil in načrtov. 
• Vodenje obravnave varnostnih incidentov (zbiranje podatkov, analiza, poročanje, 

oblikovanje preventivnih strategij). 
• Posodabljanje varnostnih procedur in operativna izvedba. 
• Priprava načrta notranjih presoj, vključno z delovnimi dokumenti in njihova izvedba. 
• Implementacija korektivnih in preventivnih ukrepov na podlago rezultatov presoj. 
• Sodelovanje z zunanjimi presojevalci in DPO-jem. 

 

3. Opis zahtevanih in želenih izkušenj, znanj in osebnostnih kompetenc 
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• Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (II. Bolonjska stopnja). 

• Zaželene so tehnične smeri: računalništvo, informatika, varnostne vede, ipd.  
• Aktivno znanje angleškega jezika. 
• Poznavanje zakonov in podzakonskih predpisov s področja dela. 
• Poznavanje standardov s področja kibernetske varnosti (ISO 27001, OWASP, itd.). 
• Poznavanje operacijskih sistemov, spletnih tehnologij, požarnih pregrad, protivirusne 

zaščite in ostalih najnovejših tehnologij s področja informacijske varnosti. 
• Odlične komunikacijske sposobnosti, jasno pisno izražanje in dokumentiranje.  
• Organiziranost in strukturiran pristop k delu. 
• Sposobnost timskega dela. 
• Pripravljenost za stalno izobraževanje in usposabljanje. 
• Zaželene so izkušnje na sorodnem oz. relevantnem področju / projektu. 

 
 

4. Kaj ponujamo? 
 

• Zaposlitev za 1 leto z željo po dolgoročnem sodelovanju. 
• Zaposlitev v majhnem kolektivu, ki se zaveda pomena informacijske varnosti. 
• Možnost izobraževanja ter osebnega in strokovnega razvoja. 
• Mednarodno sodelovanje z evropskim združenjem nacionalnih registrov. 
• Mentoriranje in uvod v delo. 
• Delo v okolju, ki je družini prijazno. 
• Možnost dela od doma. 
• Teambuildingi. 
• Sprostitvene aktivnosti (telovadnica, fitnes ...). 

 
Prijave z življenjepisom pošljite na zaposlitev@arnes.si do  3.11.2019. 
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