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Zgodovine politik 
 
Izdaje politik delovanja SIGEN-CA 
amandma k politiki verzije 4.0, veljavnost: od 23. julija 2012 
Amandma k Politiki SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna 
potrdila za fizične osebe 
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«. 

verzija: 4.0, veljavnost: od 14. septembra 2009 
Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za 
fizične osebe  
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.2.3.2 
CPName: SIGEN-CA-2 

Spremembe z verzijo 4.0: 
 izdajatelj digitalnih potrdil SIGEN-CA izdaja 

kvalificirana digitalna potrdila s ključi minimalne 
dolžine 2048 bitov;  

 v kvalificiranih dig. potrdilih za fizične osebe je 
dodana ustrezna oznaka za kvalificirana potrdila. 

verzija: 3.1, veljavnost: od 18. maja 2007 
Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za 
fizične osebe  
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.2.3.1 
CPName: SIGEN-CA-2 

Spremembe z verzijo 3.1: 
 izdajatelj SIGEN-CA bodočemu imetniku potrdila 

avtorizacijske kode ne posreduje več po 
priporočeni pošti temveč z navadno poštno 
pošiljko; 

 oddaja zahtevka za pridobitev digitalnega potrdila 
je omogočena tudi na elektronski način z veljavnim 
kvalificiranim digitalnim potrdilom za fizične osebe, 
izdanim s strani izdajatelja SIGEN-CA; 

 omogočena je predhodna pridobitev novega 
potrdila pred potekom veljavnosti prejšnjega; 

 prijavne službe overitelja morajo pri svojem delu 
upoštevati poslovnike za delo prijavnih služb. 

verzija: 3.0, veljavnost: od 28. februarja 2006 
Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za 
fizične osebe  
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.2.3 
CPName: SIGEN-CA-2 

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«; 

 osebna kvalificirana digitalna potrdila se po novem 
imenujejo »posebna kvalificirana digitalna 
potrdila«; 

 preklic je po novem mogoč samo v času uradnih 
ur, razen v nujnih primerih; 

 uporaba novega naziva za imetnike SIGEN-CA, in 
sicer za imetnike »pravnih in fizičnih oseb, 
registriranih za opravljanje dejavnosti« uporablja 
izraz »poslovni subjekti«; 

 struktura dokumenta je v skladu s priporočili RFC 
3647. 

verzija: 2, veljavnost: od 15. julija 2002 
Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za 
fizične osebe  
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.2.2 
CPName: SIGEN-CA-2 

/ 

verzija: 1, veljavnost: od  9. julija 2001 
Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za 
fizične osebe  
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.2.1 
CPName: SIGEN-CA-2 

/ 
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1. UVOD 
  
(1) Amandma št. 1 / 4.0 k politiki delovanja SIGEN-CA-2 izdajatelja SIGEN-CA dopolnjuje obstoječo verzijo 
Politike SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe (CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.2.3.2). 
Vse storitve in novo izdana spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe izdajatelja SIGEN-CA se 
obravnavajo po politiki, dopolnjeni s tem amandmajem.  
 
(2) Overitelj na Ministrstvu za javno upravo, v okviru katerega je deloval izdajatelj SIGEN-CA, se po novem 
imenuje Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo (t.j. overitelj na MPJU), saj je v skladu z Zakonom o 
državni upravi (Uradni list RS, št. 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F, 
21/2012; ZDU-1) Ministrstvo za pravosodje in javno upravo prevzelo delovna področja Ministrstva za javno 
upravo. 
 

 

2. SPREMEMBE POLITIKE SIGEN-CA ZA SPLETNA KVALIFICIRANA DIGITALNA 
POTRDILA ZA FIZIČNE OSEBE 

 
V obstoječi verziji Politike SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe se: 
 
 izraz »Overitelj na Ministrstvu za javno upravo« zamenja z izrazom »Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in 

javno upravo«; 
 
 izraz »Overitelj na MJU« zamenja z izrazom »Overitelj na MPJU«; 
 
 izraz »Ministrstvo za javno upravo« zamenja z izrazom »Ministrstvo za pravosodje in javno upravo«; 
 
 izraz »Direktorat za e-upravo in upravne procese« zamenja z izrazom »Direktorat za informatiko in e-

storitve«; 
 
 okrajšava »MJU« zamenja z okrajšavo »MPJU«; 
 
 v razdelku 1.1 »Pregled« prvi odstavek nadomesti z naslednjim:  
 

»(1) V okviru Ministrstva za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju MPJU) deluje overitelj digitalnih 
potrdil in varnih časovnih žigov (v nadaljevanju overitelj na MPJU), 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, št. 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 
8/2012-ZVRS-F, 21/2012; ZDU-1) prešel pod okrilje Ministrstva za pravosodje in javno upravo.«; 
 

 v razdelku 1.3.1 »Overitelj na MPJU in izdajatelj SIGEN-CA« tabeli v drugem odstavku doda naslednja 
vrstica: 

 

Oznaka: State-institutions 
 

 v razdelku 1.3.1 »Overitelj na MPJU in izdajatelj SIGEN-CA« sedma vrstica tabele v četrtem odstavku 
nadomesti z naslednjo: 

 

Enotni kontaktni 080 2002, 01 4788 590 
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center: ekc@gov.si 
 

 v razdelku 1.6.1 »Okrajšave« osma vrstica tabele nadomesti z naslednjo: 
 

MPJU Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. 
 
 v razdelku 1.6.2 »Izrazi« osma vrstica tabele v drugem odstavku nadomesti z naslednjo: 
 

Overitelj na MPJU 
 

Overitelj digitalnih potrdil in varnih časovnih žigov na Ministrstvu za pravosodje in 
javno upravo. Overitelj se je zaradi reorganizacije v skladu z Zakonom o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-
G, 8/2012-ZVRS-F, 21/2012; ZDU-1) preimenoval iz »Overitelja na Ministrstvu za 
javno upravo« v »Overitelja na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo«, 
http://www.ca.gov.si. 

 
 v razdelku 5.2.1 »Skupine overitelja na MPJU« prvi odstavek nadomesti z naslednjim:  
 

»(1) Operativno, organizacijsko in strokovno pravilno delovanje overitelja na MPJU vodi pooblaščena oseba 
overitelja na MPJU, ki jo za opravljanje navedenih nalog pooblasti vodja notranje organizacijske enote, ki je 
odgovorna za upravljanje digitalnih potrdil v okviru Direktorata za informatiko in e-storitve Ministrstva za 
pravosodje in javno upravo.«. 
 


