
 
 

Številka: 037-02-9/2005 
Datum: 14.03.2005 

Prejmejo vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne šole, srednje šole, višje šole, zavodi za učence in dijake s 
posebnimi potrebami, dijaški domovi, glasbene šole, ljudske univerze) 

Okrožnica 

Sprememba sistema registracije internetnih domen pod vrhnjo domeno .si 

Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj! 

Opozoriti vas želimo, da je javni zavod Arnes (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije), ki je v Sloveniji 
zadolžen za registracijo internetnih domen po vrhnjo domeno .si, na svojih spletnih straneh 
(http://www.arnes.si/domene/2004_01_07_novi_sistem_za_registracijo_pod_si.html) objavil spremembo sistema 
registracije internetnih domen. V objavi so pojasnjeni razlogi za spremembo, bistvene novosti ter pojasnila o 
prehodnem obdobju do uveljavitve novega sistema. Nov sistem registracije bo stopil v veljavo 4. aprila 2005.  

Po novem sistemu registracije domen bo lahko od 4. aprila 2005 vsaka organizacija (tudi vzgojno-izobraževalni 
zavodi) registrirala pod vrhnjo domeno .si do 20 poljubnih domen. Registracija domen pod vrhnjo domeno .si pa 
praviloma ne bo več možna neposredno pri Arnesu, temveč posredno preko registrarjev, ki bodo to storitev 
zaračunavali. Domene bodo registrirane za eno leto, registracijo pa bo možno vsako leto podaljševati. Spisek 
registrarjev je objavljen na Arnesovih spletnih straneh (http://www.arnes.si/domene/registrarji/).  

Večina vzgojno-izobraževalnih zavodov (zavodi) ima registrirano svojo internetno domeno v okviru 
domene .edus.si. Nosilec in upravljalec domene .edus.si je Ministrstvo za šolstvo in šport, zato domen, 
registriranih pod domeno edus.si, zavodom tudi po uveljavitvi novega sistema registracije domen ne bo treba 
podaljševati in plačevati.  
Dodatne informacije glede registracije internetnih domen v okviru domene .edus.si lahko dobite preko elektronske 
pošte na naslovu: domena@mss.edus.si.  

Vzgojno-izobraževalni zavodi so upravičeni do dostopa do omrežja ARNES, zato bodo zavodi lahko 
neposredno pri Arnesu brezplačno registrirali do 2 domeni pod vrhnjo domeno .si. Registracijo teh domen 
bo potrebno vsako leto brezplačno podaljševati. Če bo zavod po 4. aprilu 2005 želel registrirati več kot dve 
domeni pod vrhnjo domeno .si, se bo za registracijo dodatnih domen moral obrniti na enega od registrarjev.  

Zavodi, ki želijo skladno z novim sistemom registracije domen registrirati eno ali dve poljubni brezplačni 
domeni pod vrhnjo domeno .si, lahko izpolnijo priloženi obrazec (nahaja se na naslovu: 
http://www.arnes.si/domene/obrazci/) in ga čimprej (lahko že pred 4. aprilom 2005) pošljejo na Arnes.  
  
Arnes bo vloge obravnaval od 4. aprila 2005 dalje po vrstnem redu prejema vlog, skladno z novim sistemom 
registriranja domen. Opozarjamo, da to pomeni, da kljub temu, da bo Arnes vlogo prejel pred 4. aprilom 2005, ime 
domene za zavod še ne bo rezervirano, saj rezervacije domen pred 4. aprilom 2005 niso možne. 

Dodatne informacije glede registracije internetnih domen pod vrhnjo domeno .si po novem sistemu registracije, 
lahko dobite preko elektronske pošte na naslovu dom-reg@arnes.si ali telefona na številki (01) 479-8833 
(prosimo, da predhodno preberete odgovore na najpogostejša vprašanja na naslovu:  
http://www.arnes.si/domene/pogosta_vprasanja_in_odgovori.html). 

 
Lepo pozdravljeni, 

Janez Čač 
podsekretar 

  

Informacije:  
http://www.arnes.si/domene/2004_01_07_novi_sistem_za_registracijo_pod_si.html 
http://www.arnes.si/domene/pogosta_vprasanja_in_odgovori.html 
http://www.arnes.si/domene/formularji/b_splosnipogoji-v2.pdf 
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