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Na podlagi 102. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno 
besedilo in 95/15) in Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 
2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem 
trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES izdajam

PRAVILA O DOPOLNITVAH

PRAVIL DELOVANJA IZDAJATELJA SIMoD-CA-ROOT, JAVNI DEL

(Javna pravila SIMoD-CA-Root)

Verzija 3.0

1. V Pravilih delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Root, javni del (Javna pravila SIMoD-CA-Root) 
Verzija 3.0 (MO; št. 386-12/2017-38 z dne 03.05.2017) se v poglavju 1.3.1.1. Svet za 
upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki 
se glasijo:

»Svet za upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO je odgovoren, da izdajatelj 
SIMoD-CA-Root kot ponudnik storitev zaupanja izpolnjuje zahteve [3] Uredbe eIDAS.

Svet za upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO ima v zvezi z izvajanjem [3] 
Uredbe eIDAS naslednje naloge obveščanja:

 obvesti nadzorni organ, kot ga določa [2] Uredba o izvajanju eIDAS, o vseh dejstvih, 
okoliščinah in spremembah, vezanih na status izdajatelja SIMoD-CA-Root kot 
ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja,

 brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v 24 urah po ugotovitvi, uradno 
obvesti nadzorni organ, po potrebi pa tudi druge pristojne organe, kot je pristojni 
nacionalni organ za varnost informacij ali organ za varstvo podatkov, o kršitvah varnosti 
ali izgubi celovitosti, ki znatno vpliva na storitev zaupanja ali na osebne podatke, 
vsebovane v njej.

Način obveščanja določi nadzorni organ oziroma drugi pristojni organ. Če način obveščanja 
ni določen, se uporabi najbolj učinkovit način sporočanja, v primeru potrebe po hitrem 
ukrepanju je to uradni elektronski naslov ali uradna telefonska številka organa.«.

2. V poglavju 1.5.1. Organ, ki upravlja s tem dokumentom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:
»Svet za upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO pregleda ustreznost Pravil 
delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Root, javnega in zaupnega dela, ter ostalih dokumentov, 



povezanih z delovanjem izdajatelja SIMoD-CA-Root, vsaj enkrat (1 x) letno. Na osnovi 
pregleda potrdi ustreznost ali predlaga spremembe oziroma dopolnitve dokumentov.«.

3. V poglavju 8.1. Pogostost inšpekcije se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se 
glasijo:

»Nadzor izdajatelja SIMoD-CA-Root kot ponudnika storitev zaupanja je v skladu z 
oddelkom 2 [3] Uredbe eIDAS.

Nadzor izdajatelja SIMoD-CA-Root kot ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja je v skladu 
z 20. členom [3] Uredbe eIDAS.

V skladu z prvim odstavkom 20. člena [3] Uredbe eIDAS je pogostost nadzora za 
ugotavljanje skladnosti ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja in kvalificiranih storitev 
zaupanja vsaj vsakih 24 mesecev.«.

Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.

4. V poglavju 8.2. Pogoji za inšpektorja se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Skladnost izdajatelja SIMoD-CA-Root kot ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja z 
zahtevami [3] Uredbe eIDAS ugotavlja organ za ugotavljanje skladnosti, ki je opredeljen v 3. 
členu [3] Uredbe eIDAS.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

5. V poglavju 8.3. Relacija med inšpektorjem in izdajateljem SIMoD-CA-Root se doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi:

»Organ za ugotavljanje skladnosti ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja z [3] Uredbo 
eIDAS je neodvisen od infrastrukture javnih ključev na MO.«.

6. V poglavju 8.4. Področja inšpekcije se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Organ za ugotavljanje skladnosti ugotavlja skladnost ponudnika kvalificiranih storitev 
zaupanja in kvalificiranih storitev zaupanja z zahtevami [3] Uredbe eIDAS.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

7. V poglavju 8.5. Postopki po opravljeni inšpekciji se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Nadaljnji postopki po opravljenem pregledu skladnosti ponudnika kvalificiranih storitev 
zaupanja so v skladu z drugim in tretjim odstavkom 20. člena [3] Uredbe eIDAS.«.

8. V poglavju 8.6. Prejemniki ugotovitev o inšpekciji se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»V skladu s prvim odstavkom 20. člena [3] Uredbe eIDAS mora ponudnik kvalificiranih 
storitev zaupanja poročilo o ugotovitvi skladnosti predložiti nadzornemu organu, ki je 
določen v 3. členu [2] Uredbe o izvajanju eIDAS, v treh (3) dneh po njegovem prejemu.«.

9. V poglavju 9.6.1. Odgovornosti in jamstva izdajatelja SIMoD-CA-Root se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

»Svet za upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO je odgovoren, da izdajatelj 
SIMoD-CA-Root kot ponudnik storitev zaupanja izpolnjuje zahteve [3] Uredbe eIDAS.«.

10. Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po podpisu.

Mag. Viktor Sterle

Vodja Sveta za upravljanje z 
infrastrukturo javnih ključev na MO
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