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• VEP.si in eIDAS storitve 
zaupanja

• Zakonodaja 

• AS4 dostopna točka

• Praktični primeri 



Edini kvalificirani ponudnik priporočene elektronske 
dostave in preverjanja e-podpisov po eIDAS v Sloveniji
Storitve za e-podpis
Elektronski obrazci
Preko 10 miljonov dostavljenih dokumentov





Nastanek
Ustvari
Podpiši
Pošlji
Arhiviraj 

Prejem
Prevzemi
Preveri
Obdelaj
Arhiviraj



Člen 43

Podatkom, poslanim in prejetim s storitvijo elektronske priporočene dostave, se 
ne odvzameta pravni učinek in dopustnost kot dokaz v pravnih postopkih le zato, 
ker so v elektronski obliki ali ne izpolnjujejo zahtev za kvalificirano storitev 
elektronske priporočene dostave.

Člen 46

Elektronskemu dokumentu se ne odvzameta pravni učinek in dopustnost kot 
dokaz v pravnih postopkih le zato, ker je v elektronski obliki.



16.a člen
Kjer ta zakon določa pisno obliko se šteje, da je elektronska oblika enakovredna 
pisni, če so podatki v elektronski obliki primerni za obdelavo na sodišču, 
dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo.
Podatkom v elektronski obliki se ne sme odreči dokazne vrednosti samo zato, ker 
so v elektronski obliki.

132. člen, 141.a člen in 141.b člen - Vročanje pisanj po varni elektronski poti

139.a člen
Če imajo vse stranke v postopku pooblaščence, ki so odvetniki, se lahko med 
postopkom vloge in priloge vročajo neposredno med pooblaščenci, lahko pa jim 
sodišče naloži obvezno neposredno medsebojno vročanje. Neposredno vročanje 
med pooblaščenci se opravi priporočeno po pošti s povratnico ali po varni 
elektronski poti.



22. člen 
(elektronski dokument, ki se priloži e-opravilu)

(1) Nestandardizirani del besedila elektronske vloge, ki je izvorno sestavljen kot pisni dokument, 
in prilogo, ki je pisna listina, mora uporabnik zaradi priložitve e-opravilu pretvoriti v elektronski 
dokument tako, da jo skenira.
(2) Elektronski dokument iz prejšnjega odstavka mora ustrezati tem zahtevam:
1.      biti mora v PDF/A obliki na črno bel način,
2.      ločljivost mora biti med 240dpi in 300dpi,
3.      če pisna listina obsega več listov, morajo biti vsi listi, ki jih obsega listina, vsebovani v eni 
PDF datoteki tako, da je vsak list na svoji strani brez vmesnih praznih listov,
4.      če se prilagata dve listini ali več listin, mora biti vsaka listina v svoji PDF datoteki.
(3) Če se nestandardizirani del besedila elektronske vloge izvorno sestavi kot elektronski 
dokument, mora biti e-opravilu priložen tako, da se pretvori v PDF/A obliko.
(4) Če elektronski dokument, ki je priložen e-opravilu, ne ustreza zahtevam iz prvega, drugega 
ali tretjega odstavka tega člena, velja, da je elektronska vloga nepopolna.



 Visoka stopnja varnosti in 
zanesljivosti
 Obveščanje o incidentih
 Nadzorni mehanizmi
 Mednarodna veljava 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/SI



Storitev priporočene elektronske dostave
(SVEV-1 in AS4 vozlišče, ARA)

e-Pogodbe, e-Obrazci, Pooblastila
(Predefinirani obrazci v PDF in XML)

Preverjanja e-podpisov in žigov
(spletni vmesnik, WS)

Izdaja kvalificiranih elektronskih časovnih žigov



• Elektronsko vročanje po ZPP, ZUP
• Dostava uporabnikom VEP.si (R, AR) in ostalim (ARA)
• AS4 Vozlišče in podpora za AS4 protokol (čezmejno vročanje)
• Spletni dostop, namenski odjemalec, B2X integracija



 Naročnik posreduje predlogo, ki jo oblikujemo v spletni obrazec
 Naročnik povezavo na obrazec objavi na spletni strani ali posreduje po 
e-pošti
 Naročnikova stranka izpolne, podpiše in odda obrazec
 Naročnik prejme podpisan PDF in XML s podatki v VEP
 Predviden čas od naročila do izvedbe: 3 dni



● Odvetnik objavi povezavo za oddajo 
pooblastila na spletni strani.

● Matej za oddajo pooblastila klikne na 
povezavo.

● Odpre se obrazec, Matej vnese svoje 
podatke, 

● S kvalificiranim potrdilom podpiše in odda 
pooblastilo.

● Odvetnik prejme pooblastilo v svoj VEP.
● Če odvetnik sprejme pooblastilo, doda svoj 

e-podpis.
● Oba prejmeta dvostransko podpisano 

pooblastilo.

Odvetnik Mojca

MojcaOdvetnik



Na portalu za validacijo
preverjanje PDF, XML
uporabnik prejme elektronsko podpisano poročilo 



 V okolju VEP.si (v postopku 
pošiljanja)
 Na portalu za podpisovanje 

(posamično)
 Podpis PDF in XML





• Projekt financiran iz EU skladov - vzpostavitve vozlišča, v katerem sodelujemo 
EIUS, Notarska zbornica, Odvetniška zbornica, Petrol, Vzajemna

• AS4 je protokol, ki omogoča izmenjavo priporočeno elektronsko dostavo med 
več ponudniki in državami.

• Protokol se je razvil na podlagi pilotskih projektov za uporabo v mednarodni 
izmenjavi.

• Uporabniki bodo imeli možnost uporabe protokola z vključitvijo na VEP.si portalu.



Vprašanja?

Več na: www.vep.si
tel.: 01/ 426 53 76

pisarna@eius.si




