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Zgodovina sprememb dokumenta
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Avtor sprememb
potrditve
27.7.2006
M.Umek
08.04.2008
M.Umek

2.0
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3.0
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Opis sprememb dokumenta
Prva verzija dokumenta
 Razširitev uporabe za vse vrste elektronskega
poslovanja z BS
 Posodobitev
podatkov
o
registriranih
overiteljih
 Dopolnitev z možnostjo prijave digitalnega
potrdila preko spleta
 Posodobitev
podatkov
o
registriranih
overiteljih
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podatkov
o
registriranih
overiteljih in njihovih politikah
 Dopolnitev postopka za prijavo digitalnega
potrdila (točka 4)
 Posodobitev
podatkov
o
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overiteljih in njihovih politikah (priloga 2)
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1

Namen

Navodilo definira zahteve in postopke za varno elektronsko poslovanje poslovnih subjektov z Banko
Slovenije.

2

Identifikacija pri elektronskem poslovanju

Pri elektronskem poslovanju z Banko Slovenije se poslovni subjekt in Banka Slovenije medsebojno
identificirata z digitalnimi potrdili. Poslovni subjekti morajo za ta namen pridobiti digitalno potrdilo,
ki ustreza zahtevam opisanim v točki 3 tega dokumenta. Za svoje zaposlene, aplikacije in strežniške
sisteme Banka Slovenije izdaja lastna digitalna potrdila. Podatki o overiteljskih digitalnih potrdilih in
imetnikih digitalnih potrdil v Banki Slovenije so objavljeni na spletnem naslovu:
http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1096 pod povezavo "Digitalna potrdila".

3

Zahteve za digitalna potrdila

Za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije lahko poslovni subjekti uporabljajo le digitalna potrdila,
ki ustrezajo varnostnim zahtevam Banke Slovenije.
Potrebne lastnosti izdanih digitalnih potrdil morajo biti:
1. izdano digitalno potrdilo mora vsebovati podatke o pravni osebi
2. digitalno potrdilo mora biti izdano za fizično osebo zaposleno pri pravni osebi ali za
aplikacijo, strežnik oziroma informacijski sistem pravne osebe
3. digitalno potrdilo mora biti izdano za namen šifriranja in elektronskega podpisovanja
V tabeli 1 podajamo trenutno veljavni seznam overiteljev in vrste kvalificiranih digitalnih potrdil teh
overiteljev, ki ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam Banke Slovenije. Natančneje so parametri
digitalnih potrdil priznanih za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije opredeljeni v Prilogi 2 k temu
navodilu.
Banka Slovenije seznam redno dopolnjuje. Pri dopolnjevanju seznama Banka Slovenije upošteva le
kvalificirana digitalna potrdila overiteljev vpisanih v register overiteljev, ki ga vodi Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za informacijsko družbo. Informacije o dostopu do
registra so dostopne na http://www.mvzt.gov.si.
V posebnih primerih lahko na podlagi podpisanega bilateralnega dogovora z Banko Slovenije poslovni
subjekti za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije uporabljajo tudi digitalna potrdila drugih
overiteljev.
Priporočilo: Za zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti je priporočljivo digitalno potrdilo hraniti na
pametni kartici oziroma strojnem šifrirnem modulu.
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Tabela 1: Seznam registriranih overiteljev in priznanih digitalnih potrdil za elektronsko poslovanje z BS

Overitelj
Tip potrdila
1. Ministrstvo za javno upravo –
1. Posebno kvalificirano digitalno potrdilo za poslovne
Overitelj na Ministrstvu za
subjekte (registrirane v RS oz. v tujini z ustreznimi
javno upravo
dokazili)
2. Spletno kvalificirano digitalno potrdilo za poslovne
subjekte (registrirane v RS oz. v tujini z ustreznimi
dokazili)
3. Posebno kvalificirano potrdilo za državne organe
4. Spletno kvalificirano potrdilo za državne organe
2. Halcom informatika d.o.o. –
1. Napredna kvalificirana digitalna potrdila za pravne
Služba HALCOM-CA
osebe
2. Kvalificirana strežniška potrdila za pravne osebe
3. Nova Ljubljanjska banka d.d.
1. Spletna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene
pravnih oseb in podjetnike
2. Osebna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v
Novi Ljubljanski banki
4. Pošta Slovenije d.o.o.
Kvalificirana digitalna potrdila za pravne osebe in fizične
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti za uporabo v
informacijskih sistemih:
 Standardno kvalificirano digitalno potrdilo
 Standardno kvalificirano digitalno potrdilo z obvezno
uporabo pametne kartice
 Napredno kvalificirano digitalno potrdilo
Pravne in fizične osebe registrirane za opravljanje dejavnosti,
za uporabo v informacijskih sistemih
 Standardno kvalificirano digitalno potrdilo za inf.
Sisteme
 Standardno kvalificirano digitalno potrdilo za inf.
sisteme z obvezno uporabo strojnega modula za
šifriranje
 Napredno kvalificirano digitalno potrdilo za
informacijske sisteme, z dvema paroma ključev in
obvezno uporabo strojnega šifrirnega modula za
informacijske sisteme, z dvema paroma ključev in
obvezno uporabo strojnega šifrirnega modula
5. Ministrstvo za obrambo,
Direktorat
za
obrambne Digitalna potrdila tipa A za fizične osebe:
zadeve, Urad za informatiko
 Digitalno potrdilo za preverjanje digitalnega podpisa
in komunikacije, Svet za
 Digitalno potrdilo za šifriranje
upravljanje z infrastrukturo
javnih ključev na MO –
SIMoD-CA-Restricted
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4

Prijava digitalnega potrdila

Pri interaktivnih izmenjavah podatkov med zaposlenci poslovnega subjekta in zaposlenimi na Banki
Slovenije posebna prijava digitalnega potrdila ni potrebna. V primeru avtomatizirane izmenjave
podatkov, ko je korespondent na strani Banke Slovenije neka aplikacija ali informacijski sistem, pa
mora poslovni subjekt pred uporabo digitalno potrdilo prijaviti.
Prijavo digitalnega potrdila sestavljata dva koraka:
1. Posredovanje javnega ključa in pripadajočega digitalnega potrdila Banki Slovenije.
Način posredovanja je odvisen od aplikacije za katero se bo potrdilo uporabljalo. Nekatere
aplikacije zahtevajo posredovanje po elektronski pošti na naslov aplikacije, druge pa oddajo
preko spletnega portala Banke Slovenije. Način posredovanja za posamezno aplikacijo je
razviden iz tabele na naslovu: http://internet-objave/porocanje.asp?MapaId=1419
2. Posredovanje izpolnjenega obrazca "Vloga za prijavo/preklic digitalnega potrdila za
elektronsko poslovanje z Banko Slovenije" ( Oznaka obrazca BS-EP-3 ), po navadni pošti na
naslov:
Banka Slovenije
Oddelek IT
Slovenska 35
1000 Ljubljana
Predloga obrazca BS-EP-3 je v Prilogi 1 k temu navodilu.
4.1

Obvestilo poslovnemu subjektu o uspešni oddaji vloge za prijavo digitalnega potrdila:

Ko Banka Slovenije prejme javni ključ in digitalno potrdilo pošiljatelju odgovori s povratnim
sporočilom po elektronski pošti (povratno sporočilo je elektronsko podpisano z digitalnim potrdilom
katerega izdajatelj je Banka Slovenije) oziroma mu na spletni strani izpiše obvestilo o uspešni oddaji
vloge za prijavo digitalnega potrdila.
4.2

Izpolnjevanje obrazca
1. V naslovu vloge je obvezno obkrožiti želeno aktivnost (PRIJAVA / PREKLIC)
2. Podatki o aplikaciji: Vnese se ime in elektronski naslov aplikacije za katero se
prijavlja/preklicuje javni ključ.
3. Podatki o poslovnem subjektu
Poslovni subjekt je podjetje, ki bo elektronsko poslovalo z Banko Slovenije. Za uspešno
potrditev vloge se obvezno vnesejo naslednji podatki:
 naziv podjetja
 matična številka
 davčna številka
 naslov sedeža podjetja (ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)
 odgovorna oseba (ime in priimek, funkcija)
 kontaktna oseba (ime in priimek, naslov elektronske pošte, telefon)
4. Podatki o digitalnem potrdilu
Za uspešno potrditev vloge se obvezno vnesejo naslednji podatki:
 Serijska številka (Serial Number)
 Izdajatelj (Issuer)
 Velja od (Valid from)
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Velja do (Valid to)
Predmet (Subject)
Prstni odtis (Thumbprint)

Pri aplikacijah, kjer se vloga oddaja preko spletnega portala Banke Slovenije se obrazec samodejno
izpolni v postopku prijave, ki omogoča tudi tiskanje izpolnjenega obrazca.
4.3

Obvestilo poslovnemu subjektu o uspešni prijavi digitalnega potrdila:

Prejeto digitalno potrdilo se preveri v skladu z internimi akti Banke Slovenije. Prijava digitalnega
potrdila za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije je uspešna le, če:
 digitalno potrdilo ustreza zahtevam BS (točka 3 tega navodila)
 Banka Slovenije prejme obrazec BS-EP-3 izpolnjen z vsemi obveznimi podatki (točka 4.2 tega
navodila)
 obrazec BS-EP-3 vsebuje žig in podpis zakonitega zastopnika poslovnega subjekta
 se obvezni podatki o digitalnem potrdilu iz obrazca BS-EP-3 popolnoma ujemajo s podatki, ki jih
vsebuje digitalno potrdilo prejeto po elektronski pošti
Banka Slovenije o uspešnosti prijave digitalnega potrdila obvesti poslovni subjekt po elektronski pošti.
V primeru neuspešnega preklica sporočilo vsebuje tudi opis napake. Sporočilo je elektronsko
podpisano z digitalnim potrdilom katerega izdajatelj je Banka Slovenije.

4.4

Preklic uporabe digitalnega potrdila:

Poslovni subjekt lahko uporabo svojega digitalnega potrdila za elektronsko poslovanje z Banko
Slovenije prekliče še pred potekom obdobja veljavnosti digitalnega potrdila. Za preklic mora v Banko
Slovenije pisno posredovati izpolnjen obrazec "Vloga za prijavo/preklic digitalnega potrdila" ( Oznaka
obrazca BS-EP-3 ). Navodilo za izpolnjevanje obrazca je opisano pod točko 4.2.
Banka Slovenije o uspešnosti preklica digitalnega potrdila obvesti poslovni subjekt po elektronski
pošti. V primeru neuspešnega preklica sporočilo vsebuje tudi opis napake. Sporočilo je elektronsko
podpisano z digitalnim potrdilom katerega izdajatelj je Banka Slovenije.
Za uspešen preklic Banka Slovenije zahteva:
 vnos vseh naštetih obveznih podatkov v vlogi za prijavo/preklic (glej navodilo za izpolnjevanje
obrazca - točka 4.3)
 žig in podpis zakonitega zastopnika poslovnega subjekta v vlogi za prijavo/preklic
 popolno ujemanje zahtevanih in v vlogi navedenih podatkov o digitalnem potrdilu s podatki, ki jih
vsebuje digitalno potrdilo prejeto po elektronski pošti

5

Vodenje evidence o digitalnih potrdilih

Banka Slovenije vodi evidenco o korespondenci z zunanjimi subjekti glede prijave/preklica digitalnih
potrdil za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije.

6

Spremembe in objava dokumenta

Banka Slovenije navodilo in obrazce redno pregleduje in po potrebi dopolnjuje. Vedno je veljavna le
zadnja verzija navodila, ki je dostopna na naslovu: http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1096.
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Priloga 1: Vloga za prijavo/preklic digitalnega potrdila
Banka Slovenije
Vloge za javne ključe
Slovenska cesta 35
1505
Ljubljana
Vloga za

PRIJAVO / PREKLIC
digitalnega potrdila
za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije

1. Podatki o aplikaciji Banke Slovenije
Oznaka aplikacije:
Elektronski naslov aplikacije:
2. Podatki o poslovnem subjektu
Naziv podjetja:
Matična številka:
Davčna številka:
Naslov:
Odgovorna
Ime in priimek:
oseba:
Funkcija:
Kontaktna
Ime in priimek:
oseba:
e-mail:
Telefon:
3. Podatki o službenem digitalnem potrdilu za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije
Serijska številka (Serial number):
Izdajatelj (Issuer):
Velja od (Valid from):
Velja do (Valid to):
Predmet (Subject):
Prstni odtis (Thumbprint):
Črtna koda prstnega odtisa:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčim za resničnost navedenih podatkov.

____________________________
Kraj in datum

BS-EP-3

____________________________
Žig in podpis zakonitega zastopnika
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Priloga 2: Parametri priznanih digitalnih potrdil
V prilogi so našteti pogoji, ki jih morajo izpolnjevati digitalna potrdila, da se lahko uporabljajo za
elektronsko poslovanje z Banko Slovenije. Opredeljeni so naslednji podatki:


glavni podatki o kvalificiranih overiteljih, ki izdajajo priznana digitalna potrdila;



identifikacijski podatki korenskih digitalnih potrdil overiteljev;



podatki o politikah overiteljev; overitelji skladno s temi politikami upravljajo, uporabniki pa
uporabljajo digitalna potrdila in



morebitne dodatne omejitve, ki jih morajo izpolnjevati digitalna potrdila, da so priznana v
Informacijskem sistemu Banke Slovenije (npr. omejitve glede vrste digitalnih potrdil,
usklajenost s specifično politiko).

Digitalna potrdila, ki ne zadostujejo podanim pogojem, se ne morejo uporabljati za elektronsko
poslovanje z Banko Slovenije. Podpisi, ustvarjeni s tovrstnimi potrdili se smatrajo kot neveljavni.

1. Overitelj na Ministrstvu za javno upravo
Ministrstvo za javno upravo
Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 (1) 4788 003
Faks: +386 (1) 478 86 49
Elektronska pošta: overitelj.mju@gov.si
Splet: http://www.ca.gov.si
Izdajatelj SIGEN-CA overitelja na Ministrstvu za javno upravo
Identifikacijska oznaka: 3B3C F9C9
Overitelj potrdila: SIGEN-CA
Imetnik potrdila: SIGEN-CA
Veljavnost potrdila: Od 29. junija 2001 do 29. junija 2021
Dolžina ključa: 2048 bitov
Identiteta ključa (SHA1):

717B 8A06 1F31 0555 AB60 1277 4720 1E03 8818
EC89

Odtis potrdila (MD5): 49EF A6A1 F0DE 8EA7 6AEE 5B7D 1E5F C446
Odtis potrdila (SHA-1):

3E42 A187 06BD 0C9C CF59 4750 D2E4 D6AB 0048
FDC4
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Priznana digitalna potrdila SIGEN-CA
Priznane so naslednje vrste potrdil:




posebno kvalificirano digitalno potrdilo za poslovne subjekte
-

za zaposlene poslovnih subjektov

-

za splošne nazive oz. organizacijske enote poslovnih subjektov

-

za strežnike s katerimi upravljajo poslovni subjekti

spletno kvalificirano digitalno potrdilo za poslovne subjekte
-

za zaposlene poslovnih subjektov

-

za splošne nazive oz. organizacijske enote poslovnih subjektov

-

za strežnike s katerimi upravljajo poslovni subjekti

Ostale vrste digitalnih potrdil niso priznane.
Skladnost s politiko izdajatelja SIGEN-CA
Priznana potrdila morajo biti izdana in uporabljana skladno z eno izmed naslednjih overiteljevih
politik:

Naslov dokumenta:

POLITIKA SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila
za poslovne subjekte
Javni del notranjih pravil overitelja na Ministrstvu za javno
upravo

CPName: SIGEN-CA-1
Oznake politike delovanja SIGEN-CA so različne glede na
vrsto potrdila:
 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.1.2 za spletna potrdila za zaposlene in
splošne nazive,
CPOID:  1.3.6.1.4.1.6105.2.1.2.2 za posebna potrdila za zaposlene
in splošne nazive,
 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.3.2 za spletna potrdila za strežnike,
 1.3.6.1.4.1.6105.2.1.4.2 za posebna potrdila za strežnike.
Začetek veljavnosti: 14.09.2009
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Izdajatelj SIGOV-CA overitelja na Ministrstvu za javno upravo
Identifikacijska oznaka: 3A5C 701A
Overitelj potrdila: SIGOV-CA
Imetnik potrdila: SIGOV-CA
Veljavnost potrdila: od 10. januarja 2001 do 10. januarja 2021
Dolžina ključa: 2048 bitov
Odtis potrdila (MD5): 739D D35F C63C 95FE C6ED 89E5 8208 DD89
Odtis potrdila (SHA-1):

7FB9 E2C9 95C9 7A93 9F9E 81A0 7AEA 9B4D 7046
3496

Priznana digitalna potrdila SIGOV-CA
Priznane so naslednje vrste potrdil:




posebno kvalificirano digitalno potrdilo za državne organe
-

za zaposlene v državnih organih

-

za splošne nazive oz. organizacijske enote državnih organov

-

za strežnike s katerimi upravljajo državni organi

spletno kvalificirano digitalno potrdilo za državne organe
-

za zaposlene v državnih organih

-

za splošne nazive oz. organizacijske enote državnih organov

-

za strežnike s katerimi upravljajo državni organi

Ostale vrste digitalnih potrdil niso priznane.
Skladnost s politiko izdajatelja SIGOV-CA
Priznana potrdila morajo biti izdana in uporabljana skladno z eno izmed naslednjih overiteljevih
politik:

Naslov dokumenta:

POLITIKA SIGOV-CA za kvalificirana digitalna potrdila
za državne organe
Javni del notranjih pravil overitelja na
Ministrstvu za javno upravo

CPName: SIGOV-CA
CPOID:

Oznake politike delovanja SIGOV-CA so različne glede na
vrsto potrdila:
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 1.3.6.1.4.1.6105.1.1.5 za spletna potrdila za zaposlene in
splošne nazive,
 1.3.6.1.4.1.6105.1.2.5 za posebna potrdila za zaposlene in
splošne nazive,
 1.3.6.1.4.1.6105.1.3.3 za spletna potrdila za strežnike,
 1.3.6.1.4.1.6105.1.4.3 za posebna potrdila za strežnike.
 1.3.6.1.4.1.6105.1.7.1 za spletna potrdila za zaposlene in
splošne nazive z obvezno uporabo pametnih kartic
 1.3.6.1.4.1.6105.1.8.1 posebna potrdila za zaposlene in
splošne nazive z obvezno uporabo pametnih kartic
Začetek veljavnosti: 14.09.2009

2. Služba HALCOM-CA
Kontaktni podatki:
HALCOM informatika d.o.o.
Služba HALCOM-CA
Tržaška cesta 118
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 (1) 200 33 66
Faks: +386 (1) 200 33 60
Elektronska pošta: ca@halcom.si
Splet: http://www.halcom-ca.si
Overiteljeva korenska potrdila
Serijska številka: 79074 (01 34 e2)
Overitelj potrdila: HALCOM CA PO 3, Halcom, SI
Imetnik potrdila: HALCOM CA PO 3, Halcom, SI
Veljavnost potrdila: 1.1. 2009 – 1.1.2024
Dolžina ključa: 2048 bitov
SHA-1:

CE4B C074 6E8F DC10 73CE F649 D127 05C7 35A2
1393
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Serijska številka: 79074 (01 34 e2)
Overitelj potrdila: HALCOM CA PO 2, Halcom, SI
Imetnik potrdila: HALCOM CA PO 2, Halcom, SI
Veljavnost potrdila: 7.2. 2004 – 7.2.2019
Dolžina ključa: 1024 bitov
SHA-1:

7f bb 6a cd 7e 0a b4 38 da af 6f d5 02 10 d0 07 c6 c0
82 9c

Priznana potrdila
Priznane so naslednje vrste potrdil:


napredno kvalificirano digitalno potrdilo za pravne osebe



kvalificirano strežniško potrdilo za pravne osebe

Priznana potrdila morajo biti izdana in uporabljana skladno z eno izmed naslednjih overiteljevih
politik:

POLITIKA HALCOM-CA
Naslov dokumenta: Javni del notranjih pravil HALCOM-CA
za poslovna kvalificirana digitalna potrdila
CPName: HALCOM CA PO 3
CPOID:  1.3.6.1.4.1.5939.5.1.1
Začetek veljavnosti: 03.01.2011

POLITIKA HALCOM-CA
Naslov dokumenta: Javni del notranjih pravil HALCOM-CA
za poslovna in strežniška kvalificirana digitalna potrdila
CPName: HALCOM CA PO 2
CPOID:  1.3.6.1.4.1.5939.1.2.5
Začetek veljavnosti: 15.02.2010
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POLITIKA HALCOM-CA
Naslov dokumenta: Javni del notranjih pravil HALCOM-CA
za poslovna in strežniška kvalificirana digitalna potrdila
CPName: HALCOM CA PO 2
CPOID:  1.3.6.1.4.1.5939.1.2.4
Začetek veljavnosti: 05.03.2007
Ostale vrste digitalnih potrdil niso priznane.

3. AC NLB
Kontaktni podatki
AC NLB
Šmartinska 132
1520 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 (1) 477 20 00
Faks: +386 (1) 476 47 99
Elektronska pošta: acnlb@nlb.si
Splet: http://www.nlb.si/acnlb
Overiteljevo korensko potrdilo
Serijska številka: 3EC3 868E
Overitelj potrdila: AC NLB
Imetnik potrdila: AC NLB
Veljavnost potrdila: 20 let
Dolžina ključa: 2048 bitov
Prstni odtis (SHA1):

0456 F23D 1E9C 43AE CB0D 807F 1C06 4755 1A05
F456

Prstni odtis (MD5): BA926442 161FCBA1 16481AF6 405C5987

Priznana potrdila
Priznane so naslednje vrste potrdil:


spletno kvalificirano digitalno potrdilo za zaposlene pravnih oseb in podjetnikov



osebno kvalificirano digitalno potrdilo za zaposlene v Novi Ljubljanjski banki
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Priznana potrdila morajo biti izdana in uporabljana skladno z eno izmed naslednjih overiteljevih
politik:

POLITIKA AC NLB
Naslov dokumenta: Javni del notranjih pravil za kvalificirana digitalna potrdila
za zaposlene pravnih oseb in podjetnike
CPName: AC NLB-2
CPOID:  1.3.6.1.4.1.7597.1.4.2
Začetek veljavnosti: 30.04.2004

POLITIKA AC NLB
Naslov dokumenta: Javni del notranjih pravil za kvalificirana digitalna potrdila
za zaposlene v Novi Ljubljanjski banki
CPName: AC NLB-3
CPOID:  1.3.6.1.4.1.7597.1.4.3
Začetek veljavnosti: 30.04.2004
Ostale vrste digitalnih potrdil niso priznane.

4. POŠTA®CA
Kontaktni podatki
POŠTA CA
Slomškov trg 10
2500 Maribor
Slovenija
Telefon: +386 (2) 449 23 46
Fax: +386 (2) 449 22 55
Elektronska pošta: info.postarca@posta.si
Splet: https://postarca.posta.si
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Overiteljevo korensko potrdilo
Serijska številka: 1044616010 (0x3E43934A)
Overitelj potrdila: OU=POSTArCA,O=POSTA,C=SI
Imetnik potrdila: OU=POSTArCA,O=POSTA,C=SI
Veljavnost potrdila od: 7. FEB. 10.36.58 2003 GMT
Veljavnost potrdila do: 7. FEB. 11.06.58 2023 GMT
Dolžina RSA ključa: 2048 bit
Algoritem: Sha1WithRSAEncryption
Identifikator ključa:
SHA-1 odtis potrdila:

3F:BD:CD:8E:DF:BE:D1:6B:65:44:3F:60:EC:
EA:42:2E:30:70:1F:68
B1EA C3E5 B824 76E9 D50B 1EC6 7D2C C11E
12E0 B491

MD5 odtis potrdila: 2C6F 17A3 9562 0120 65D2 076E FCB8 3F6D

Priznana digitalna potrdila
Priznane so naslednje vrste potrdil:




Kvalificirana digitalna potrdila za pravne osebe in fizične osebe, registrirane za
opravljanje dejavnosti za uporabo v informacijskih sistemih:
-

Napredno kvalificirano digitalno potrdilo

-

Standardno kvalificirano digitalno potrdilo izdano na pametni kartici

-

Standardno kvalificirano digitalno potrdilo

Pravne in fizične osebe registrirane za opravljanje dejavnosti, za uporabo v informacijskih
sistemih
-

Napredno kvalificirano digitalno potrdilo za inf. sisteme

-

Standardno kvalificirano digitalno potrdilo za inf. sisteme z obvezno uporabo
strojnega modula za šifriranje

-

Standardno kvalificirano digitalno potrdilo za inf. sisteme
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Priznana potrdila morajo biti izdana in uporabljana skladno z eno izmed naslednjih overiteljevih
politik:
Politika POŠTA®CA
za kvalificirana digitalna potrdila za pravne in fizične
Naslov dokumenta: osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, izdana na
pametni kartici
Javni del notranjih pravil delovanja
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.1.2.0
CPOID:

(Standardno kvalificirano digitalno potrdilo izdano na
pametni kartici)
Verzija 1.1

Datum začetka veljavnosti: 04.03.2009
Politika POŠTA®CA
za kvalificirana digitalna potrdila za pravne in fizične
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti
Naslov dokumenta:
Javni del notranjih pravil delovanja
Verzija 2.1
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.1.1
(Napredno kvalificirano digitalno potrdilo)
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.2.1
CPOID: (Standardno kvalificirano digitalno potrdilo z obvezno
uporabo pametne kartice)
1.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.1.2.1
(Standardno kvalificirano digitalno potrdilo)
Datum začetka veljavnosti: 04.03.2009
Ostale vrste digitalnih potrdil niso priznane.
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5. SIMoD-CA-Restricted
Kontaktni podatki
Ministrstvo za obrambo
Direktorat za obrambne zadeve
Urad za informatiko in komunikacije
Svet za upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO – SIMoD-CA-Root
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 5270, 01 230 5314
Fax: 01 471 2701
Elektronska pošta: simod-pki@mors.si
Splet: http://www.simod-pki.mors.si
Overiteljevo korensko potrdilo
Serijska številka: 47C2 88C0
Overitelj potrdila: cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si
Imetnik potrdila: cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si
Veljavnost potrdila od: Feb 25 08:53:09 2008 GMT
Veljavnost potrdila do: Feb 25 09:23:09 2020 GMT
Dolžina RSA ključa: 4096 bit
Oznaka ključa: 427D D888 9DB1 9B32
SHA-1 odtis potrdila:

6360 D091 4B13 6037 0124 D48B A26B A231 D857
ECCF

Priznana digitalna potrdila
Priznane so naslednje vrste potrdil:


Digitalna potrdila tipa A za fizične osebe
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Priznana potrdila morajo biti izdana in uporabljana skladno z eno izmed naslednjih overiteljevih
politik:
Naslov dokumenta: Javna pravila SIMoD-CA-Restricted ver. 2.0
1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.1.1.1.1
(Digitalno potrdilo za preverjanje digitalnega podpisa)
CPOID:

1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.1.1.2.1
(Digitalno potrdilo za šifriranje)

Datum začetka veljavnosti: 23.11.2010
Ostale vrste digitalnih potrdil niso priznane.
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