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Na podlagi 102. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno
besedilo) v zvezi z 28. in 29. členom Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko
podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/00, 2/01 in 86/06) izdajam

PRAVILA O SPREMEMBAH
PRAVIL DELOVANJA INFRASTRUKTURE JAVNIH KLJUČEV NA
MINISTRSTVU ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
(Politika SIMoD-PKI)
Verzija 2.0

1. V Pravilih delovanja infrastrukture javnih ključev na Ministrstvu za obrambo Republike
Slovenije (Politika SIMoD-PKI) Verzija 2.0 (MO; šifra 382-5/2006-109 z dne 24.08.2010) se
v poglavju 1.5.2. Kontaktna oseba besedna zveza »Urad za informatiko in komunikacije«
zamenja z besedno zvezo »Služba za informatiko in komunikacije«.
2. Poglavje 3.4. Preverjanje istovetnosti ob zahtevi za preklic digitalnega potrdila se spremeni
tako, da se glasi:
»Oseba, ki želi preklicati digitalno potrdilo, se identificira:





z veljavnim digitalnim podpisom na zahtevku za preklic digitalnega potrdila,
z lastnoročnim podpisom na zahtevku za preklic digitalnega potrdila ali
ob telefonski zahtevi za preklic s skrivnim geslom, ki ga je imetnik izbral ob oddaji
zahtevka za izdajo digitalnega potrdila.

Osebna identifikacija ni obvezna.«
3. V poglavju 4.9.3.1. Postopki preklica digitalnih potrdil imetnikov se prvi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Načini posredovanja zahtevkov za preklic:






poslati digitalno podpisano elektronsko sporočilo operativni osebi overitelja ali na
skupinski elektronski naslov overitelja,
kot zahtevek v elektronskem dokumentacijskem sistemu, podpisan z veljavnim
digitalnim potrdilom, posredovan operativnemu osebju overitelja,
kot lastnoročno podpisani zahtevek za preklic posredovan operativnemu osebju
overitelja ali
po telefonu na dežurno številko za preklic.«

4. V poglavju 4.9.3.1. Postopki preklica digitalnih potrdil imetnikov se črta drugi odstavek.
5. V poglavju 5.2.1.2. Prijavna služba se v prvi in drugi alineji črta besedi »in preklic«.
6. Poglavje 6.1.5. Dolžina ključev se spremeni tako, da se glasi:
»Dolžine zasebnih ključev so določene v pravilih delovanja posameznega overitelja.«
7. Poglavje 6.3.2. Obdobje veljavnosti ključev in digitalnih potrdil se spremeni tako, da se
glasi:
»Veljavnost digitalnih potrdil oziroma javnih in zasebnih ključev je določena v pravilih
delovanja posameznega overitelja.«
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8. Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po podpisu.

Številka:
Datum:

386-6/2011-229
8.9.2011
dr. Ljubica Jelušič
ministrica

