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Elektronski dokumenti postajajo del našega vsakdana.

Če jim želimo zagotoviti dokazno vrednost, moramo z gradivom ravnati na način, ki
ves čas (hrambe) zagotavlja dostopnost, njegovo uporabnost in enakost izvirniku.

Narava gradiva v digitalni obliki dopušča relativno enostavno poseganje v
vsebino na neavtoriziran način in na način, ki onemogoča kasnejše evidentiranje
takšnih posegov. Z nenadzorovanim poseganjem v vsebino, pa gradivo izgublja
dokazno vrednost.



UREDBA eIDAS

Delitev elektronskih podpisov, ki izhajajo iz Uredbe 
eIDAS:

- »NAVADNI« ELEKTRONSKI PODPIS

- NAPREDNI ELEKTRONSKI PODPIS

- KVALIFICIRANI ELEKTRONSKI PODPIS

3. člen Uredbe eIDAS

RAZLIČNE RAVNI ZAUPANJA

Uredba eIDAS področje določa pravila za storitve zaupanja:
• elektronske podpise,
• elektronske žige,
• elektronske časovne žige,
• storitve elektronske priporočene dostave,
• hrambo kvalificiranih elektronskih podpisov in žigov,
• storitve v zvezi s potrdili za avtentikacijo spletišč.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32014R0910


„NAVADNI“ ELEKTRONSKI PODPIS

Vir: <http://www.podpisna-tablica.si/wacom-podpisna-tablica-dth-1152-10-1>



NAPREDNI ELEKTRONSKI PODPIS

… je opredeljen kot elektronski podpis, ki izpolnjuje zahteve iz 26. člena Uredbe eIDAS, in 
sicer:

(a) enolično je povezan s podpisnikom;
(b) z njim je mogoče identificirati podpisnika;
(c) ustvari se na podlagi podatkov za ustvarjanje elektronskega podpisa, ki jih 
podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom, 
in
(d) s podatki, ki so na ta način podpisani, je povezan tako, da je opazna vsaka 
naknadna sprememba podatkov.

• napredni elektronski podpisi deli na dve »podvrsti«:
➢ napredni elektronski podpis in 
➢ napredni elektronski podpis, podprt s kvalificiranim potrdilom za 

elektronske podpise
• med napredne elektronske podpise, podprte s kvalificiranim potrdilom za elektronske 

podpise, spadajo vse oblike tako imenovanih programskih kvalificiranih potrdil za 
elektronske podpise, ki so nameščeni na osebnih računalnikih in ne na posebnih pametnih 
karticah ali pametnih ključih USB→ „varen elektronski podpis“ po ZEPEP

3. člen Uredbe eIDAS



… je opredeljen kot: 

[»napredni elektronski podpis, ki se ustvari z napravo za ustvarjanje kvalificiranega 
elektronskega podpisa in temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronske 
podpise«.]

• (LE) kvalificiran elektronski podpis ima enakovreden pravni učinek kot lastnoročni 
podpis

• kvalificiran elektronski podpis, ki temelji na kvalificiranem potrdilu, se mednarodno 
priznava v članicah EU kot kvalificiran podpis, vendar le, če je bilo kvalificirano potrdilo 
izdano v članici EU

KVALIFICIRANI ELEKTRONSKI PODPIS
12. alineja prvega odstavka 3. člena 
Uredbe eIDAS

(1) KVALIFICIRAN ELEKTRONSKI PODPIS
se od naprednega elektronskega podpisa, podprtega s 
kvalificiranim potrdilom za elektronske podpise, 
razlikuje po tem, da se USTVARI Z NAPRAVO za 
ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, tj. 
posebne pametne kartice ali pametnega ključa USB

(2) KVALIFICIRANI ELEKTRONSKI PODPISI NA DALJAVO
podpisnik ima izključni nadzor nad uporabo svojih 
podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje 
elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu 
upravlja ponudnik storitve zaupanja, pri uporabi 
naprave pa so izpolnjene zahteve za kvalificiran 
elektronski podpis

Enolično identiteto podpisnika je mogoče potrditi z davčno številko podpisnika, ki je razvidna ob preverbi podpisa. 
Razvidna je pri vseh rešitvah, ki se uporabljajo v Sloveniji, razen SIGEN-CA. Vendar pa jo je tudi v tem primeru mogoče 
preveriti naknadno – predviden je postopek preverbe.  



KVALIFICIRANI ELEKTRONSKI PODPIS

KI SE USTVARI Z NAPRAVO
NA DALJAVO

→ Opozorilo glede zanesljivosti rešitve SI-PASS:
- ponastavitev gesla pri poenostavljenem

postopku je dopustna že z elektronskim 
naslovom 

- geslo je enako za prijavo in podpis





KAKO NACIONALNA 
ZAKONODAJA NASLAVLJA 

RAZLIČNE RAVNI OZ. OBLIKE 
E-PODPISA?

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2019/03/13/CEF+eSignature+Validation+Test+Cases+Published



ZAKON DOLOČBA POIMENOVANJE

ZAKON O 
PRAVDNEM 
POSTOPKU

(ZPP)

3. odstavek 
105. člena

2. in 7. 
odstavek 

105.b člena

VLOGE - 105/3 člen
Vložnik mora vlogo podpisati, razen če to zaradi oblike vloge ni mogoče. Za izviren podpis
vložnika se šteje njegov lastnoročni podpis kot tudi elektronski podpis, ki je enakovreden
lastnoročnemu podpisu. Če vložnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, pritisne na vlogo
namesto podpisa odtis kazalca. Če sodišče dvomi o pristnosti take vloge, lahko s sklepom
odredi, naj se predloži vloga z overjenim podpisom. Zoper tak sklep ni pritožbe.

105.b/2,7 člen
Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični
obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z elektronskim podpisom, ki je
enakovreden lastnoročnemu podpisu (vloga v elektronski obliki).
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko minister, pristojen za pravosodje, določi
vloge, ki se lahko vložijo tudi po telefonu ali v elektronski obliki brez elektronskega podpisa,
in način identifikacije strank v teh primerih.

1. odstavek 
126. člena 

4. odstavek 
127. člena

126/1 člen
Zapisnik, izdelan v fizični obliki, lastnoročno podpiše predsednik senata. Zapisnik, izdelan v
elektronski obliki, podpiše predsednik senata z elektronskim podpisom. Zapisnik podpiše
tudi zapisnikar, če je sodeloval pri njegovi sestavi. Podpisa nista obvezna, če se podatki o
datumu zapisnika v elektronski obliki ter podatki o zapisnikarju, ki ga je sestavil, in o
sodniku, ki je vodil zapisnik, samodejno evidentirajo v informacijskem sistemu sodstva.

127/4 člen
Zapisnik oziroma zaznamek o posvetovanju in glasovanju, ki se izda v fizični obliki,
lastnoročno podpišejo vsi člani senata in zapisnikar, če je sodeloval pri sestavi zapisnika ali
zaznamka. Zapisnik o posvetovanju in glasovanju, ki se izda v elektronski obliki, podpišejo s
svojim elektronskim podpisom vsi člani senata in zapisnikar, če je sodeloval pri sestavi
zapisnika.



ZAKON DOLOČBA POIMENOVANJE

ZAKON O 
SPLOŠNEM 
UPRAVNEM 
POSTOPKU

(ZUP)

POZOR eIDAS

elektronska 
identifikacija 

≠
elektronski 

podpis

POZOR 
Uredba o 
upravnem 
poslovanju

niža 
standarde!!!

2. odstavek 63. člena
Vloga se lahko vloži v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno
podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim
elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. /.../

2. odstavek 64. člena 
2. odstavek 178.f člena

64/2 člen
Vloge se lahko vložijo tudi pri organih, ki opravljajo naloge enotnih vstopnih točk. Organi, ki
opravljajo naloge enotnih vstopnih točk, morajo vloge nemudoma v fizični obliki ali po
elektronski poti, podpisane z varnim elektronskim podpisom organa, posredovati pristojnim
organom. Organ mora s takšno vlogo postopati enako kot z vlogo, ki jo dobi po elektronski poti
neposredno od stranke.

178.f/2 člen
Uradna oseba opravi overitev tako, da skupaj z elektronsko kopijo navede oznako, datum
overitve, število pol oziroma listov izvirne listine in prepisa ali kopije ter oboje elektronsko
podpiše.

(sedaj e-žig?)

3. odstavek 210. člena

Pisna odločba obsega: uvod, naziv, izrek (dispozitiv), obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, ter,
če se izda v fizični obliki, podpis uradne osebe in žig organa, oziroma če se izda v elektronski
obliki, varna elektronska podpisa uradne osebe in organa, overjena s kvalificiranim potrdilom; če
je varen elektronski podpis uradne osebe overjen s kvalificiranim potrdilom, ki vsebuje tudi
navedbo organa, varen elektronski podpis organa ni potreben. /…/

1. odstavek 82. člena

Stranke imajo pravico pregledovati dokumente zadeve in na svoje stroške prepisati ali preslikati
potrebne dokumente v fizični ali elektronski obliki. Pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje
dokumentov nadzoruje določena uradna oseba, ali pa poteka v informacijskem sistemu organa
ali v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, v katerem stranka svojo
istovetnost dokaže s svojim kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis.

3. alineja tretjega odstavka 
306.a člena

Izjeme ob izrednem dogodku (npr. COVID-19)
Glede na okoliščine izrednega dogodka se lahko določi eden ali več začasnih ukrepov, ki so nujni,
primerni in sorazmerni za zavarovanje položaja strank ter omogočanje odločanja v upravnih
zadevah → vlaganje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim
potrdilom in način ugotavljanja istovetnosti vložnikov



ZAKON DOLOČBA POIMENOVANJE

ZAKON O JAVNEM 
NAROČANJU NA 

PODROČJU 
OBRAMBE IN 

VARNOSTI
(ZJNPOV)

4. odstavek 58. člena
(Ponudba v elektronski 

obliki)

Ponudba v elektronski obliki mora biti varno elektronsko podpisana, podpis pa
overjen s kvalificiranim potrdilom.

ZAKON O 
DAVČNEM 
POSTOPKU
(ZDavP-2)

2. in 3.  odstavek 84.a 
člena

(Podpis upravnih aktov 
in 2. dokumentov, ki se 

izdelajo v e-obliki)

(2) Odločba, ki se izda v elektronski obliki, vsebuje elektronski podpis uradne osebe,
ki je v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis, enakovreden lastnoročnemu
podpisu. Če je odločba, ki se izdela samodejno, izdana v elektronski obliki, ima
namesto podpisa uradne osebe, ki je odločala v zadevi, in žiga organa faksimile.
(3) Odločba v elektronski obliki vsebuje označbo, da je podpisana z elektronskim
podpisom, podatke o podpisniku, izdajatelju in identifikacijski številki elektronskega
potrdila. Na odločbi se navede tudi spletni naslov, na katerem so objavljeni podatki o
postopku preveritve veljavnosti elektronskega podpisa.

5. in 9. odstavek 84.a 
člena

(5) Fizični prepis odločbe se overi z oznako o točnosti prepisa in z lastnoročnim
podpisom uradne osebe, ki je opravila prepis, elektronski pa z elektronskim
podpisom uradne osebe.
(9) Ta člen se uporablja tudi za sklepe in druge dokumente v upravnem postopku, ki
jih izda davčni organ v elektronski obliki.

ZAKON O EVIDENCI 
VOLILNE PRAVICE

(ZEVP-2)

1. odstavek 17. člena
(Vpogled v evidenco 

volilne pravice)

Vsak volivec lahko na kateri koli upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu ali
konzulatu Republike Slovenije v tujini kadar koli vpogleda v podatke iz drugega
odstavka 4. člena, ki se o njem vodijo v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč
tudi prek državnega portala e-uprava z elektronskim podpisom, ki ustreza
lastnoročnemu podpisu skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in
elektronsko poslovanje.

ZAKON O PRIJAVI 
PREBIVALIŠČA

(ZPPreb-1)

1. odstavek 17. člena
(Elektronska prijava in 

odjava začasnega preb.)

Prijava in odjava začasnega prebivališča je mogoča tudi prek enotnega državnega
portala e-uprava, do katerega uporabnik dostopa in se identificira z uporabo sredstva
elektronske identifikacije, skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in
storitve zaupanja.



ZAKON DOLOČBA POIMENOVANJE

ZAKON O JAVNEM 
NAROČANJU

(ZJN-3)

11. odstavek 37. člena
(Pravila za sporočanje)

Naročnik sprejme napredne elektronske podpise, podprte s kvalificiranim potrdilom, če je potrdilo
dano s strani ponudnika storitev potrdil, ki je uvrščen na seznam zanesljivih overiteljev, in pri tem ne
sme postavljati nobenih dodatnih zahtev, ki bi ponudnike lahko ovirale pri uporabi teh podpisov.

ZAKON O ZADRUGAH
(Zzad)

3. odstavek 22. člena 
7. odstavek 27. člena

22/2 člen
Zadružna pravila lahko omogočajo glasovanje članov po pošti ter omogočajo zadrugam, da člani,
njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci na občnem zboru sodelujejo in glasujejo tako, da se
nanj prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma
drugimi sredstvi za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s
predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo (v nadaljnjem besedilu: sredstvo elektronske
identifikacije).

27/7 člen
Člani upravnega ali nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah tudi tako, da se prijavijo na sejo s
sredstvom elektronske identifikacije in sprejemajo sklepe tudi pisno, elektronsko ali z uporabo
drugih tehničnih sredstev, če temu ne nasprotuje noben član upravnega ali nadzornega odbora. /…/
Člani upravnega ali nadzornega odbora lahko zapisnik seje podpišejo s kvalificiranim elektronskim
podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu v fizični obliki.

3. odstavek 25. člena
Zapisnik podpišejo predsednik občnega zbora, zapisnikar in najmanj en overitelj, ki ga izvoli občni
zbor. Člani občnega zbora lahko zapisnik podpišejo s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je
enakovreden lastnoročnemu podpisu v fizični obliki.

ZAKON O UKREPIH ZA 
URAVNOTEŽENJE 

JAVNIH FINANC OBČIN
(ZUUJFO)

1. odstavek 15. člena

V Zakonu o zemljiški knjigi se za osmim odstavkom 142. člena doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na prejšnji odstavek mora občina, če vloži zemljiškoknjižni predlog v svojo korist, ob
vložitvi zemljiškoknjižnega predloga pretvoriti listine iz prvega odstavka tega člena v elektronsko
obliko, jih podpisati s svojim varnim elektronskim podpisom in priložiti predlogu. Občina zagotavlja
in je odgovorna za avtentičnost v elektronsko obliko pretvorjenega izvirnika listine iz prvega
odstavka tega člena in njeno hrambo ter mora omogočati vpogled in prepis listine v skladu s 196.
členom tega zakona.«.

ZAKON O PRAVNEM 
VARSTVU V POSTOPKIH 
JAVNEGA NAROČANJA

(ZPVPJN)

6. odstavek 3.a člena
(Vročanje in portal 

eRevizija)

Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko
informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s
povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. V enakem roku se v tem
primeru lahko vložijo tudi elektronsko, če ima naslovnik na voljo informacijski sistem za sprejem
elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem
primeru mora biti informacija ali dokument podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s
kvalificiranimpotrdilom. /…/



PISNA OBLIKA

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2019/03/13/CEF+eSignature+Validation+Test+Cases+Published



PISNA OBLIKA KOT POGOJ VELJAVNOSTI 
POGODBE

Vir: Statistično poročilo o javnih naročilih, 
oddanih v letu 2018 (MJU, september 2019)

Primer: Gradbena pogodba
mora biti sklenjena v pisni
obliki (649. člen OZ).

„Zahteva po pisni obliki je 
izpolnjena, ko je pogodba 

podpisana.“ 

(VSL sodba I Cpg 703/2010)

ELEKTRONSKI PODPIS 
PONUDBE

Pomen obličnosti:

- Pogoj za 
veljavnost

- Dokazni namen

Vir: Nina Pekolj.

Več info: FERK, Petra. Varnost, obličnost in celovitost podatkov v postopkih elektronskega javnega naročanja. Pravnik, št. 5-6/2019, str. 323-354.



in še …

• pogodba o prenosu nepremičnine (52. člen OZ)

• pogodbe o ustanavljanju druge stvarne pravice na nepremičnini – npr. 
stavbna pravica, služnost,… (52. člen OZ)

• prodaja na obroke (523. člen OZ)

• pogodba o zaposlitvi (17. člen ZDR-1)

• pravni posli, s katerimi se prenašajo materialne avtorske pravice ali 
druge pravice avtorja ali dajejo dovoljenja (80. člen ZASP)

• darilna pogodba pri kateri darilo ni takoj izročeno (538. člen OZ)

• najemna pogodba za stanovanje (SZ-1)

• kreditna pogodba (12. člen ZPotK-2)



DOKAZNO BREME

V skladu s 13. členom Uredbe eIDAS
dokazno breme v primeru zanikanja
verodostojnosti nekvalificirano e-
podpisanega dokumenta na tistemu, ki
je tak podpis izvedel, v primeru
uporabe kvalificiranega e-podpisa pa
na tistemu, ki zanika verodostojnost
podpisa.



LASTNOROČNI PODPIS

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2019/03/13/CEF+eSignature+Validation+Test+Cases+Published





Hvala!

izr. prof. dr. Petra Ferk, 

<petra.ferk@pppforum.si>
<www.pppforum.si> <www.s-procurement.si>

Šele ko bo posekano zadnje drevo.
Šele ko bo zastrupljena poslednja reka.

Šele ko bo ujeta poslednja riba.
Šele potem boste ugotovili, da denarja ni moč jesti.

/Prerokba Indijancev Cree/


