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Zgodovine politik 
 
Izdaje politik delovanja SI-TSA 
amandma k politiki verzije 4.0, veljavnost: od 21. marca 2014 
Amandma k Politiki SI-TSA za izdajo varnih časovnih 
žigov 
št. 2 / 4.0 

Sprememba z amandmajem št. 2 / 4.0: 
• uporaba novega naziva za overitelja na Ministrstvu za 

pravosodje in javno upravo, po novem je to »Overitelj 
na Ministrstvu za notranje zadeve«. 

amandma k politiki verzije 4.0, veljavnost: od 23. julija 2012 
Amandma k Politiki SI-TSA za izdajo varnih časovnih 
žigov 
št. 1 / 4.0 

Sprememba z amandmajem št. 1 / 4.0: 
• uporaba novega naziva za overitelja na Ministrstvu za 

javno upravo, po novem je to »Overitelj na Ministrstvu 
za pravosodje in javno upravo«; 

• spremeni se jamstvo za vrednost posameznega 
pravnega posla. 

verzija: 4.0, veljavnost: od 18. maja 2007 
Politika SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov 
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.4 
CPName: SI-TSA-1 

Spremembi z verzijo 4.0: 
• pri identiteti izdajatelja SI-TSA niso več navedeni tisti 

podatki o digitalnih potrdilih strežnikov, ki se 
spreminjajo ob vsaki redni menjavi digitalnih potrdil; 

• imetniki posebnih digitalnih potrdil izdajatelja SIGOV-
CA ne morejo več uporabljati storitev SI-TSA. 

amandma k politiki verzije 3.0, veljavnost: od 27. septembra 2006 
Amandma k Politiki SI-TSA za izdajo varnih časovnih 
žigov 
št. 1 / 3.0 

Sprememba z amandmajem št. 1 / 3.0: 
• sprememba podatkov o digitalnih potrdilih izdajatelja 

varnih časovnih žigov SI-TSA (SI-TSA-1 in SI-TSA-2). 
verzija: 3.0, veljavnost: od 28. februarja 2006 
Politika SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov 
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.3 
CPName: SI-TSA-1 

Spremembe z verzijo 3.0: 
• uporaba novega naziva za overitelja na Centru Vlade 

za informatiko, po novem je to »Overitelj na 
Ministrstvu za javno upravo«; 

• upoštevanje novega naziva za osebna kvalificirana 
digitalna potrdila, po novem so to »posebna 
kvalificirana digitalna potrdila«; 

• imetniki posebnih digitalnih potrdil poslovnih subjektov 
ne morejo več uporabljati storitev SI-TSA. 

verzija: 2.0, veljavnost: od 10. septembra 2004 
Politika SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov 
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.2 
CPName: SI-TSA-1 
 

Spremembi z verzijo 2.0: 
• uporaba storitev SI-TSA je razširjena tudi za potrebe 

aplikacij poslovnih subjektov; 
• imetnikom osebnih kvalificiranih digitalnih potrdil 

SIGEN-CA je omogočena uporaba storitev SI-TSA. 
verzija: 1.0, veljavnost: od 10. novembra 2003 
Politika SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov 
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.1 
CPName: SI-TSA-1 
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1. UVOD 
  
(1) Amandma št. 2 / 4.0 k politiki delovanja SI-TSA-1 izdajatelja SI-TSA dopolnjuje obstoječo verzijo Politike SI-
TSA za izdajo varnih časovnih žigov (CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.4) ) ter amandma št. 1 / 4.0. Vse storitve in novo 
izdani časovni žigi izdajatelja SI-TSA se obravnavajo po politiki, dopolnjeni s tem amandmajem.  
 
(2) Overitelj na Ministrstvu za javno upravo, v okviru katerega je deloval izdajatelj SI-TSA, se po novem imenuje 
Overitelj na Ministrstvu za notranje zadeve (t.j. overitelj na MNZ), saj je v skladu z Zakonom o državni upravi 
(Uradni list RS, 113/2005-UPB4, 89/2007 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 
8/2012-ZVRS-F, 21/2012, 17/2013 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/2013-ZVRS-G, 47/2013; ZDU-1)  Ministrstvo za 
notranje zadeve od Ministrstva za pravosodje in javno upravo prevzelo delovna področja javne uprave. 
 

 

2. SPREMEMBE POLITIKE SI-TSA ZA IZDAJO VARNIH ČASOVNIH ŽIGOV  
 
V obstoječi verziji Politike SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov, dopolnjeni z amandmajem št. 1 / 4.0, se: 
 
• izraz »Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo« zamenja z izrazom »Overitelj na Ministrstvu za 

notranje zadeve«; 
 
• izraz »Overitelj na MPJU« zamenja z izrazom »Overitelj na MNZ«; 
 
• izraz »Ministrstvo za pravosodje in javno upravo« zamenja z izrazom »Ministrstvo za notranje zadeve«; 
 
• izraz »Minister za javno upravo« zamenja z izrazom »Minister, pristojen za javno upravo«; 
 
• okrajšava »MPJU« zamenja z okrajšavo »MNZ«; 
 
• v razdelku 1.1 »Pregled« prvi odstavek nadomesti z naslednjim:  
 

»(1) V okviru Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) deluje overitelj digitalnih potrdil in varnih 
časovnih žigov (v nadaljevanju overitelj na MNZ), ki je v skladu z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 97/2004-UPB2, 123/2004; ZDU-1)  in Sklepom o spremembah Sklepa o organizaciji in delovnem področju 
Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko (Uradni list RS, št. 132/2004) v povezavi z Zakonom o 
državni upravi (Uradni list RS, 113/2005-UPB4, 89/2007 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 
8/2010-ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F, 21/2012, 17/2013 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/2013-ZVRS-G, 47/2013; ZDU-1) 
prešel pod okrilje Ministrstva za notranje zadeve.«; 
 

• v razdelku 1.2.1 »Okrajšave« sedma vrstica tabele nadomesti z naslednjo: 
 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana. 
 
• v razdelku 1.2.2 »Izrazi« sedma vrstica tabele v drugem odstavku nadomesti z naslednjo: 
 

Overitelj na MNZ 
 

Overitelj digitalnih potrdil in varnih časovnih žigov na Ministrstvu za notranje zadeve. 
Overitelj se je zaradi reorganizacije v skladu z Zakonom o državni upravi (Uradni list 
RS, 113/2005-UPB4, 89/2007 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 
8/2010-ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F, 21/2012, 17/2013 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/2013-
ZVRS-G, 47/2013; ZDU-1) preimenoval iz »Overitelja na Ministrstvu za pravosodje 
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in javno upravo« v »Overitelja na Ministrstvu za notranje zadeve«, 
http://www.ca.gov.si. 

 
 
 


