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Izdaje politik delovanja SIGEN-CA 
amandma k politiki verzije 3.0, veljavnost: od 18. maja 2007 
Amandma k Politiki SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za 
poslovne subjekte  
št. 1 / 3.0 

Spremembi z amandmajem št. 1 / 3.0: 
• izdajatelj SIGEN-CA bodočemu imetniku 

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

• 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 

zaposlene in splošne nazive, CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.1.1 
• Politika SIGEN-CA za posebna kvalificirana digitalna potrdila za 

zaposlene in splošne nazive, CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105. 2.1.2.1 
• Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za 

strežnike in podpis kode, CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105. 2.1.3.1 
• Politika SIGEN-CA za posebna kvalificirana digitalna potrdila za 

strežnike, CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.4.1 
CPName: SIGEN-CA-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«; 

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

• preklic je po novem mogoč samo v uradnih 
urah, 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: 2.0, veljavnost: od 15. julija 2002 
Politika SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za pravne in 
fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti 
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.2 
CPName: SIGEN-CA-1 

Spremembe z verzijo 2.0: 
• izdaja se tudi kvalificirana digitalna potrdila 

za splošne nazive oz. organizacijske enote 
institucij; 

• izdaja se tudi kvalificirana digitalna potrdila 
za strežnike in podpis kode. 

verzija: 1.0, veljavnost: od 15. oktobra 2001 
Politika SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za pravne in  
fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti 
CPOID:1.3.6.1.4.1.6105.2.1.1 
CPName: SIGEN-CA-1 
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1. UVOD 
 
 (1) Amandma št. 1 / 3.0 k politiki delovanja izdajatelja SIGEN-CA-1 dopolnjuje obstoječo verzijo Politike SIGEN-
CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte (CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.1.1, CPOID: 
1.3.6.1.4.1.6105.2.1.2.1, CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.3.1, CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.4.1). Vse storitve in novo 
izdana kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte izdajatelja SIGEN-CA se obravnavajo po politiki, 
dopolnjeni s tem amandmajem.  
 
(2) Amandma k obstoječi politiki določa, da: 
• izdajatelj SIGEN-CA v primeru odobrenega zahtevka za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila 

posreduje bodočemu imetniku potrdila avtorizacijsko kodo z navadno poštno pošiljko in ne več po priporočeni 
pošti, 

• morajo organizacije, ki opravljajo naloge prijavne službe, pri svojem delu upoštevati poslovnike za delo 
prijavnih služb overitelja na MJU.  

 
(3) Obvestila, navodila, politike in drugi pomembni dokumenti za uporabo storitev izdajatelja SIGEN-CA so 
objavljeni na spletnih straneh izdajatelja SIGEN-CA, http://www.sigen-ca.si. 

 

2. SPREMEMBE POLITIKE SIGEN-CA ZA KVALIFICIRANA DIGITALNA POTRDILA 
ZA POSLOVNE SUBJEKTE  

 
V obstoječi verziji Politike SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte se: 
 
• v razdelku »Povzetek« deseti odstavek nadomesti z naslednjim:  
 

»SIGEN-CA na podlagi odobrenega zahtevka pripravi referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki sta unikatni za 
vsakega bodočega imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila in ju bodoči imetnik potrebuje za prevzem svojega 
potrdila, ki ga opravi na svoji delovni postaji v skladu z navodili izdajatelja SIGEN-CA. Bodoči imetnik prejme referenčno 
številko po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko na službeni naslov.« 
 

• v razdelku 1.3.2 »Prijavna služba SIGEN-CA« prvi odstavek nadomesti z naslednjim:  
 

»1) Organizacije, ki opravljajo naloge prijavne službe, pooblasti overitelj na MJU. Izpolnjevati morajo pogoje za 
opravljanje nalog prijavnih služb overitelja na MJU ter delovati v skladu z veljavnimi predpisi in poslovniki za delo 
prijavnih služb overitelja na MJU.« 
 

• v razdelku 4.3.1 »Postopek izdajatelja SIGEN-CA« prvi odstavek nadomesti z naslednjim:  
 

»1) V primeru odobrenega zahtevka SIGEN-CA posreduje bodočemu imetniku potrdila referenčno številko (angl. 
reference number) in avtorizacijsko kodo (angl. authorization code) po dveh ločenih poteh: referenčno številko po 
elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko, izjemoma pa ju lahko pooblaščena oseba SIGEN-CA preda 
tudi osebno.« 
 

• v razdelku 6.4.2 »Zaščita gesel« drugi odstavek nadomesti z naslednjim:  
 

»(2) SIGEN-CA posreduje bodočemu imetniku potrdila referenčno številko in avtorizacijsko kodo po dveh ločenih poteh:  
o referenčno številko po elektronski pošti,  
o avtorizacijsko kodo s poštno pošiljko, 
o izjemoma pa ju preda tudi osebno.« 


