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Pomen vročanja 1/2

• Pošteno sojenje (člen 6 EKČP).

• Načelo enakosti strank v postopku.

Vsaka stranka mora imeti primerno ter v bistvenem enako 
možnost predstaviti svoja stališča in dokaze v primerjavi z 
možnostmi, ki so na voljo drugi stranki.

Aždajić proti Sloveniji, tudi 

Nideröst-Huber proti Švici, 
Kress proti Franciji, Yvon 

proti Franciji, Gorraiz 

Lizarraga in drugi proti 

Španiji.

E-vročanje po ZPP-E 2



Pomen vročanja 2/2

• Pravica dostopa do sodišča vključuje upravičenost do prejemanja 
obvestil o sodnih pisanjih. 

• Neustrezna vročitev ima za posledico kršitev pravice do izjave.

• Pravilno vročanje je predpogoj za enakost orožij.

Šild proti Sloveniji, 

Hennings proti Nemčiji, 

Sukhorubchenko proti Rusiji.
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Način vročitve 1/2

• ESČP v praksi ni razdelal, kateri način vročitve zahteva pošteno 
sojenje, ampak govori le o ustrezni vročitvi. 

• Ustrezna vročitev pa je osebna vročitev, saj drug način vročitve 
pogosto vodi do kršitve pravice do izjave. 

Če se sodna pisanja [...] ne vročijo osebno, to lahko stranki 
onemogoči, da poda izjavo in prispeva k odločitvi sodišča.

• Stranka, proti kateri je bil začet postopek, mora biti o tem dejstvu 
obveščena.

Bogonos proti Rusiji.

Ozgur-Karaduman proti 

Nemčiji, Weber proti 

Nemčiji.

Dilipak in Karakaya proti 

Turčiji.
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Način vročitve 2/2

• Postopek mora biti kontradiktoren.

• Vse stranke pravdnega postopka možnost biti seznanjene s 
stališči in dokazi nasprotne stranke in da lahko vložijo svojo izjavo 
k tem stališčem ali dokazom, da bi vplivale na odločitev sodišča 
oziroma prispevale k njej.

• Pošten postopek se lahko začne le s poštenim vročanjem.

• Sodišče mora izkazati resen namen in napor, da pride do 
obvestitve naslovnika o postopku. 

• Ne zadošča, da je bila takšna obvestitev formalno poskušana.

Ruiz-Mateos proti Španiji.

Lobo Machado proti 

Portugalski.
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Poštenost vs. pospešitev

• Pospešitev je z drugimi procesnimi jamstvi omejena.

• Dolžnost držav skladno s 6. členom EKČP je, da organizirajo svoj 
pravosodni sistem tako, da so mogoči hitri in učinkoviti sodni 
postopki.

• Tega ni mogoče storiti na račun drugih postopkovnih jamstev, 
zlasti ne načela enakosti strank. 

Boddaert proti Belgiji.

Aždajić proti Sloveniji, 
Dombo Beheer B.V. proti 

Nizozemski.
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Cilji

Predlog ZPP-E:
• Pospešitev postopkov;
• Implementacija odločitev Ustavnega sodišča RS.

Strokovna razprava
• Predmet kritik iz vidika ustavnih jamstev (enakost pred zakonom). 
• Od predlagatelja bi se pričakovalo, da že sam opravi grobi test 

skladnosti z ustavo (zlasti enakosti enakih položajev).
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Informacijska družba 1/3

Značilnosti informacijske družbe:
• znanje;
• manipulacija oblike, vsebine, razširjenosti informacij in njihova 

uporaba;
• informacijska tehnologija;
• ekonomski, politični in kulturni pomen informacije; 
• Informatizacija in globalizacija.

Povezani koncepti: 
• post-industrijska družba (Daniel Bell);
• post-moderna družba;
• družba znanja;
• telematska družba;
• informacijska revolucija;
• družba omrežij.
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Informacijska družba 2/3

• Tehnološka: prežetost z informacijskimi in komunikacijskimi 
tehnologijami;

• Ekonomska: pretežni del BDP prispevajo informacijska podjetja;

• Poklicna: pretežni del delavcev opravlja delo povezano z 
informacijo in ne z materialno dobrino (post-industrializem po 
Bellu);

• Prostorska: omrežja kot nova dimenzija (družba omrežij po 
Castellsu);

• Kulturna: poudarjanje simbolov in znakov (novi mediji in načini 
rabe);

• Teorije: teoretično znanje ima prednost pred praktičnim.
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Informacijska družba 3/3

Definicija, ki se izmika
• Družbena transformacija z začetki okrog 1970, ki še traja.
• Spreminjanje načina delovanja družbe – miselni preskok. 
• Vloga novih tehnologij (npr. blockchain).

Industrija znanja ali industrija materialnih dobrin?
• Je industrijska podstat družbe ogrožena? 
• Družbena nadgradnja: informacijski/virtualni/digitalni kapitalizem.
• Koliko „kreativcev“ družba prenese?
• Informacija ni nujno uporabna in koristna (laži, napake, ipd.).
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Storitve informacijske družbe

• Direktiva (EU) 2015/1535 
• Zakon o elekronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
• Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev 

(ZPDZES)
• Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)

Storitve, ki se opravljajo praviloma odplačno, na daljavo (med 
sočasno nenavzočimi), elektronsko (z elektronsko opremo za 
obdelavo z uporabo komunikacijskih sredstev) in na zahtevo 
prejemnika.

1(1)(b)

3(10)

2(1)(3)

3(61)
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Evropska digitalna agenda

Splošni cilj digitalne agende je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, 
ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave ter 
interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in družbene koristi.
 
• Odziv na gospodarsko krizo (19. 5. 2010): delati trše, dlje ali 

pametneje. 
• Odziv na zaostajanje EU za industrijskimi partnerji (npr. ZDA, 

Japonsko).
• Problemi (ukrepi):

• razdrobljeni trgi (Digital Single Market);
• pomanjkanje interoperabilnosti (interoperabilnost in 

standardizacija);
• tveganje nizkega zaupanja v omrežja (zaupanje in varnost);
• pomanjkanje naložb v omrežja (hitri in ultrahitri dostop do 

interneta);
• premalo raziskav in inovacij (raziskave in inovacije);
• pomanjkanje digitalne pismenosti in znanja (opismenjevanje in 

znanje);
• zamujene priložnosti pri spopadanju z družbenimi izzivi 

(spremljanje).

EDA:
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Digitalna Slovenija 2020

• Strategija razvoja informacijske družbe v Sloveniji do 2020 (2016)

• Kot pomembne probleme v državi identificira:
• zaostajanje v razvoju IT (prenizka vlaganja);
• neustrezne družbeno-politične razmere za zavedanje o pomenu 

IT;
• geografske ovire (visoki stroški gradnje infrastrukture)
• demokrafske ovire (pismenost in znanje);
• premajhna poslovna, raziskovalna in inovatorska aktivnost;
• premajhna usmerjenost v globalne trge;
• jezikovna ovira (pomanjkanje vsebin).
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Postopki, za katere velja ZPP-
E
• pravdni postopek (ZPP);

• nepravdni postopek (ZNP);

• izvršilni postopek in postopek zavarovanja (ZIZ);

• insolvenčni postopki (ZFPPIPP);

• zemljiškoknjižni postopek (ZZK-1);

• posebni postopki, ki se sklicujejo na smiselno uporabo ZPP.

37 ZNP

15 ZIZ

121 ZFPPIPP

120 ZZK-1
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Ključne rešitve 1/3

Izbirna vključitev v e-vročanje:
• Stranka sporoči, da želi e-vročanje pisanj.
• Stranka vloži elektronsko vlogo (domneva).
• Stranki je osebno vročeno obvestilo o e-vročanju v drugem 

postopku, pa temu ne nasprotuje. 
• Varni elektronski predal pri ponudniku takih storitev.

Obvezno e-vročanje:
• Državni organi, odvetniki, notarji, izvršitelji, stečajni upravitelji in 

drugi, za katere bo zakon tako določil.
• Kaj pa LS, tolmači, izvedenci, cenilci?
• Sankcija? Fizična vročitev, če ni mogoče opraviti e-vročitve.

132/3

132/3

132/4

132/7

132/5
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Ključne rešitve 2/3

Načini e-vročanja:
• Osebe, ki e-vročanje opravljajo kot dejavnost (varni elektronski 

predal);
• Naslovniki za lastne potrebe (?) (“naslov za vročanje po varni 

elektronski poti”) – po Pravilniku o elektronskem poslovanju v 
civilnih sodnih postopkih.

• Ne sledi EDA in Digitalni Sloveniji 2020; edini namen je v 
zmanjševanju stroškov sodišča.

Naslovnikov informacijski sistem:
• Naslovnik ne pridobi dovoljenja ministra za pravosodje.
• CIF preveri, če izpolnjuje vse zahteve in z njim sklene pogodbo.
• Stranka kot vročevalec samemu sebi? Neenakost. Nadzor?

Minister, pristojen za pravosodje, predpiše, kaj je varna 
elektronska pot, katera pisanja se vročajo po varni elektronski 
poti in način identifikacije.

141a/3

8/8 (Pravilnik), 141a/3(?)

8/8 (Pravilnik)

132/6
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Ključne rešitve 3/3

• Navadno e-vročanje.
• Obveznost prevzema vseh pisanj (domneva vročitve).
• Dekoncentrirane organizacije in centralistično urejeno e-vročanje.
• Pooblastilo ministru

Funkcionalne in tehnične zahteve sistema e-sodstvo
• Objavijo se na spletni strani MP in e-sodstva. 
• Pripravi jih CIF. Ali ima MP ustrezna znanja?
• Predpisujejo pogoje za sisteme ponudnikov varnih elektronskih 

predalov in sisteme za vročanje naslovnikov (strožje).
• Ključ za dešifriranje sistem pošlje šele po prejemu vročilnice ali 

potrdila o dostavi. Zamude pri dostavi ključa za dešifriranje?
• ZPP in Pravilnik dodatnega koraka za dešifriranje ne določata.

141b

132/5

141a/6

7/2-1 (Pravilnik)

7/3 (Pravilnik)
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Potek e-vročanja

• Odprava

• Obveščanje

• Vročitev/prevzem pošiljke

• Dostava povratnice/potrdila

28 (Pravilnik)

29, 30 (Pravilnik)

31 (Pravilnik)

31, 32, 33 (Pravilnik)

E-vročanje po ZPP-E 18



Odprava

• Zaposleni na sodišču določi navadno/osebno vročanje.

• Informacijski sistem e-sodstvo pisanje:
• podpiše z digitalnim potrdilom strežnika;
• oblikuje sporočilo s podatki o: (1) pošiljatelju, (2) pisanju in (3) 

varnem elektronskem predalu naslovnika;
• pošlje pisanje in sporočilo informacijskemu sistema za varno 

elektronsko vročanje.

• Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje:
• pošlje e-sodstvu sporočilo o potrditvi sprejema, podpisano s 

kvalificiranim potrdilom strežnika.

28(1) (Pravilnik)

28(1) (Pravilnik)

28(2) (Pravilnik)
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Obveščanje

• Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje pošlje 
naslovniku obvestilo s predpisano vsebino in podatke o sodišču - 
pošiljatelju.

Osebna vročitev
Obveščamo vas, da je v vaš varni elektronski predal dne 31. 5. 2018 prispela pošiljka, z oznako 

IN_33_2018.

Pošiljko lahko prevzamete v roku 15 dni v vašem varnem elektronskem predalu na naslovu 

http://spletninaslov.si. Rok za prevzem začne teči od dne 31. 5. 2018. Če v tem roku pošiljke ne boste 

prevzeli, se bo po sedmem odstavku 141.a člena ZPP s potekom tega roka vročitev štela za opravljeno.

Navadna vročitev
Obveščamo vas, da je v vaš varni elektronski predal dne 31. 5. 2018 prispela pošiljka, z oznako 

IN_33_2018, ki jo je ob odpravi določil informacijski sistem e-sodstvo>, ki se po prvem odstavku 141.b 

člena ZPP z istim dnem šteje za vročeno. Pošiljko lahko prevzamete v vašem varnem elektronskem 

predalu na naslovu http://spletninaslov.si.

29 (Pravilnik)

29(2) (Pravilnik)

29(3) (Pravilnik)
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Vročitev/prevzem pošiljke

Osebno vročanje
• Naslovnik prevzame pošiljko iz informacijskega sistema za varno 

elektronsko vročanje, tako da:
• dokaže svojo istovetnost,
• presname elektronski dokument in
• elektronsko podpiše vročilnico s svojim varnim elektronskim 

podpisom.

Navadno vročanje
• Pošiljka je vročena že s tem, ko je prispela v varni elektronski 

predal naslovnika.
• Obveznost obvestitve za veljavnost navadne vročitve je razbrati iz 

določbe „…na kar je treba naslovnika v pisanju posebej opozoriti.”

31(1) (Pravilnik)

141b(1) ZPP

E-vročanje po ZPP-E 21



Dostava povratnice/potrdila 
1/3
• Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje obvesti e-

sodstvo o opravljeni vročiti z dostavo vročilnice, podpisane z 
varnim elektronskim podpisom naslovnika, (uspešna osebna) ali 
potrdila o vročitvi (fikcija, navadna)

• Vročilnica/potrdilo vsebuje
• podatke o sodišču (pošiljatelju),
• podatke o naslovniku in
• besedilo s predpisano vsebino.

Besedilo vročilnice pri uspešni vročitvi

Naslovnik potrjujem, da sem dne 31. 5. 2018 sprejel pošiljko z oznako 
IN_33_2018.

31(3) (Pravilnik)

31(2) (Pravilnik)

31(2)-3 (Pravilnik)
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Dostava povratnice/potrdila 
2/3
Besedilo potrdila pri vročitvi s fikcijo

• Fikcija pri neprevzemu

Potrjujemo,
-  da je naslovnik pošiljke z oznako IN_33_2018 dne 31. 5. 2018 prejel 
obvestilo o tej pošiljki s poukom o pravnih posledicah neprevzema v 15 dneh,
-   da naslovnik pošiljke v 15 dneh od dneva obvestila o prispeli pošiljki ni 
prevzel, zato se po sedmem odstavku 141.a člena ZPP šteje, da je bila 
vročitev opravljena dne 31. 5. 2018.

33(3)-3 (Pravilnik)

E-vročanje po ZPP-E 23



Dostava povratnice/potrdila 
3/3
Besedilo potrdila pri vročitvi s fikcijo

• Fikcija pri prevzemu ene od čakajočih pošiljk

Potrjujemo,
 -  da je naslovnik pošiljke z oznako P_7_2017 to pošiljko prevzel na podlagi 
fikcije po šestem odstavku 141.a člena ZPP, zato se šteje, da je bila vročitev 
opravljena 31. 5. 2018.

Besedilo potrdila pri navadni vročitvi
Potrjujemo,
- da je bila pošiljka z oznako IN_33_2018 vročena naslovniku dne 31. 5. 2018.

33(4)-3 (Pravilnik)

34-3 (Pravilnik)
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EDA/Digitalna Slovenija 2020 
in pravosodje
Izboljšanje dostopa do pravosodja po spletu:
• Znižanje stroškov; 
• Odpravljanje nepotrebnih tehničnih zahtev in omejitev. 
 
Uredba (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:
• V uporabi od 1. julija 2016.
• Enotna pravila zagotavljanja kvalificiranih storitev zaupanja 

(elektronska priproročena dostava).
• Enoten način potrjevanja kvalifikacij in revidiranja ponudnikov.

Nujno je določiti pravni okvir, da se olajša čezmejno priznavanje 
storitev elektronske priporočene dostave med obstoječimi 
nacionalnimi pravnimi sistemi. 

EDA/Digitalna Slovenija 
2020

eIDAS

uvodna izjava 66
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Uredba (EU) št. 910/2014

• Elektronska priporočena dostava je storitev, ki omogoča prenos 
podatkov med tretjimi osebami z elektronskimi sredstvi, 
zagotavlja dokaze o ravnanju s prenesenimi podatki, vključno z 
dokazilom o oddaji in prejemu podatkov, ter prenesene podatke 
varuje pred izgubo, krajo, poškodbo ali kakršno koli 
nepooblaščeno spremembo. 

• Kvalificirana storitev elektronske priporočene dostave se od 
nekvalificirane razlikuje po tem, da jo zagotavljajo eden ali več 
ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja (visoka stopnjo 
zaupanja pri identifikaciji pošiljatelja in naslovnika, zavarovanje 
oddaje in prejema z naprednim elektronskim podpisom ali 
naprednim elektronskim žigom zaradi izključitve nezaznavne 
možnosti sprememb podatkov ter označitev oddaje, sprejema in 
sprememb s kvalificiranim elektronskim časovnim žigom). 

36(3)

44(1)
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Uredba ali nacionalno pravo?

• Predlagatelj in zakonodajalec ZPP-E: glede e-vročanja v sodnih 
postopkih izjema po členu 2(2) Uredbe eIDAS.

Člen 2
Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za sheme elektronske identifikacije, ki jih 
priglasi država članica, in za ponudnike storitev zaupanja s sedežem 
v Uniji.
2.   Ta uredba se ne uporablja za zagotavljanje storitev 
zaupanja, ki se uporabljajo izključno znotraj zaprtih 
sistemov, ki obstajajo na podlagi nacionalnega prava ali 
dogovorov med določeno skupino udeležencev.
3.   Ta uredba ne vpliva na nacionalno pravo ali pravo Unije, 
povezano s sklenitvijo in veljavnostjo pogodb ali drugimi pravnimi 
ali postopkovnimi obveznostmi glede obličnosti.

Uredba eIDAS:
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Kako razlagati izjemo iz čl. 
2(2)?
Ta uredba bi morala določiti tudi splošni pravni okvir za uporabo 
storitev zaupanja. Ne bi pa smela uvajati splošne obveznosti za 
njihovo uporabo ali vzpostaviti točke dostopa za vse obstoječe 
storitve zaupanja. Zlasti ne bi smela urejati zagotavljanja storitev, ki 
se uporabljajo izključno znotraj zaprtih sistemov med določeno 
skupino udeležencev, ki ne vplivajo na tretje osebe. Zahteve te 
uredbe na primer ne bi smele veljati za sisteme, 
vzpostavljene v podjetjih ali javnih upravah, ki za vodenje 
notranjih postopkov uporabljajo storitve zaupanja. Zahteve 
te uredbe bi morale izpolnjevati le storitve zaupanja, ki se 
zagotavljajo javnosti in vplivajo na tretje osebe. Ta uredba 
tudi ne bi smela urejati vidikov, povezanih s sklenitvijo in 
veljavnostjo pogodb ali drugih pravnih obveznosti, če nacionalno 
pravo ali pravo Unije določa zahteve glede obličnosti. Poleg tega 
tudi ne bi smela vplivati na nacionalne zahteve glede obličnosti, ki 
zadevajo javne registre, zlasti trgovinske registre in zemljiške knjige.

Uvodna izjava 21 k eIDAS
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Mnenje Gen. direktorata 
Connect
• E-vročanje po ZPP-E ni zaprt sistem.

[…], it seems rather clear that the eDelivery system referred 
to […] does NOT fall under the closed system exception ("the 
provision of trust services that are used exclusively within closed 
systems resulting from national law or from agreements between a 
defined set of participants").
 
The concept of closed systems is further clarified in recital 21 […].

[…] quotes, such as: "Any party can notify the court that she 
wishes to be served by electronical delivery". Such quotes 
support the interpretation that it is not a closed system.

DG Connect H4:
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Hvala.
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