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Podpora pri uporabi rešitev
Podjetje ZASLON TELECOM ponuja kupcem svojih rešitev podporo pri njihovi uporabi.
Če imate pri uporabi naših rešitev vprašanje in v navodilih za uporabo ne najdete odgovora nanj,
vam lahko pomagamo na naslednji način:
1) Pišite nam na naš elektronski naslov pomoc@zaslon-telecom.si.
Pri tem vas prosimo, da:




Podrobno opišete težavo.
Opišete, kaj bi se po vašem mnenju moralo zgoditi
namesto težave.
Opišete korake, ki so potrebni, da se težava znova pojavi.

Opomba: Prosimo Vas, da te tri točke upoštevate ne glede na način sporočanja težave!
2) Pošljite nam telefaks na našo telefonsko številko: (01) 563 43 40.
3) Pokličite nas na našo telefonsko številko: (01) 563 43 30
4) Pošljite nam pismo na naš naslov:
ZASLON TELECOM d.o.o.
Oddelek »Podpora«
Brnčičeva 13
SI – 1000 Ljubljana
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1

UVOD

Pred vami so navodila za uporabo portala CRO. Portal je namenjen e-postopkom oddaje vlog za vpis in
izpis oporok iz Centralnega registra oporok (v nadaljevanju CRO).

Portal se nahaja na naslovu https://www.registeroporok.si.
Uporabniki portala CRO se delijo na:
- zunanji uporabniki (notarji, odvetniki in sodišča) in
- notranji uporabniki (skrbniki CRO).
Ta navodila so namenjena zunanjim uporabnikom. Večina funkcionalnosti je skupne vsem zunanjim
uporabnikom. Tisti del, ki ni skupen vsem skupinam uporabnikov, je v navodilih naveden.
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1.1

PRIJAVA

Prijava v portal se izvede s klikom na gumb Prijava.

Uporabnik je preusmerjen v sistem SI-PASS, kjer izbere želeni način prijave.

V primeru, da je uporabnik avtoriziran (vpisan v varnostno shemo), ga sistem SI-PASS preusmeri nazaj
na portal CRO. Kadar gre za novega uporabnika, ga SI-PASS usmeri v Varnostno shemo, kjer mora
oddati vlogo za dostop.

Uporabnik mora iti čez ponovni postopek prijave, tokrat v sistem Varnostna shema.
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Sledi okno za potrditev osebnih podatkov, ki bodo posredovani v Varnostno shemo.
V obrazcu Prošnja za dodelitev pravic sprva preverite vaš e-naslov in ga po potrebi popravite. Na ta enaslov boste prejeli vsa obvestila, tako s strani Varnostne sheme, kot tudi s strani portala CRO. Nadalje
izberite tip in ima svoje organizacije ter izberite vlogo s katero želite delati v CRO.
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Izpolnjene podatke dodajte na seznam in vlogo oddajte.

Po uspešni oddaji vloge se bo prikazalo spodnje sporočilo:

Sedaj je potrebno počakati na obvestilo, ki bo poslano na vaš e-naslov, da je vaš dostop odobren. Po
prejemu obvestila, lahko uporabljate CRO.
Da boste lahko vlogo oddali, jo boste morali podpisa s SI-PASS kvalificiranim digitalnim potrdilom. V
kolikor potrdila še nimate, ga lahko pridobite na naslednji povezavi https://sicas.gov.si/. V nadaljevanju
so predstavljeni koraki za pridobitev potrdila.
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1. korak: Izberite Prijava v uporabniške strani SIPASS.

CRO

2. korak: Izberite Digitalno potrdilo.
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3. korak: Izberite Potrdi.

CRO

4. korak: Izberite Urejanje digitalnih potrdil
izdajatelja SI-PASS.
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5. korak: Preverite obstoj digitalnega potrdila SIPASS. V kolikor ga nimate, se bo prikazala
spodnja slika, če ga že imate, se bo prikazala
slika pod korakom št. 8. V slednjem primeru
lahko portal SI-PASS zapustite. Če digitalnega
potrdila še nimate, nadaljujte na naslednji korak
– izberite Pridobitev potrdila SI-PASS.

CRO

6. korak: Vpišite geslo, katerega bo potrebno
vpisati vsakokrat ob oddaji vloge, potrdite
sprejemanje pogojev uporabe in kliknite na gumb
Potrdi.
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7. korak: Po uspešno zaključenem postopku
pridobiteve SI-PASS digitalnega potrdila, se bo
prikazalo spodnje obvestilo. Po kliku na gumb
»Nazaj«, se bodo izpisali podatki veljavnega
digitalnega potrdila SI-PASS.
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8. Sedaj so izpolnjeni vsi pogoji za podpis in
oddajo prve vloge v CRO.
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2

DELO V CRO

Kot zunanji uporabnik lahko v CRO izvajate naslednja opravila:
- oddaja vloge:
o Vpis oporoke v CRO,
o Naknadni vpis oporoke v CRO:
 sprememba oporoke,
 preklic oporoke,
 razveljavitev oporoke,
 vrnitev oporoke oporočitelju,
 vpis po preklicu, razveljavitvi ali vrnitvi oporoke (le notarji),
 odprava očitnih pisnih napak,
o Izpis iz CRO:
 na zahtevo oporočitelja (le notarji in odvetniki),
 z izkazanim upravičenim interesom (le notarji in odvetniki),
 vpis smrti oporočitelja in izpis iz registra (le sodišča),
- pregled oddanih vlog in
- pregled zahtev za sodišče.
V nadaljevanju je podrobneje opisan postopek vpisa nove poroke v CRO. Predstavljen je posamezen
postopkovni korak. Ostali postopki so identični. Pri nadaljnjih postopkih so podrobneje opisani le novi
koraki, ki so specifični za dotični postopek.

2.1
2.1.1

VPIS V CRO
Oddaja vloge za vpis v CRO

Lokacija v meniju: Oddaja vloge -> Vpis
1. korak - Predlagatelj
Vsi e-obrazci se izpolnjujejo v korakih. Prvi korak vedno vsebuje podatke predlagatelja. Podatki so
pridobljeni iz varnostne sheme in jih ni možno urejati. Uporabnik lahko edino popravi e-naslov za
obveščanje. Na naslednji korak preidemo s klikom na gumb Naprej.
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2. korak - Oporočitelj
Na drugem koraku se vpiše podatke oporočitelja. Obvezni so naslednji podatki: ime, priimek, EMŠO in
datum rojstva. Pri tujcih pa se EMŠO nadomesti z rojstnim datumom ter krajem in državo rojstva.
Zaželeno je, da so vpisani vsi podatki oporočitelja. Portal bo pri vpisu podatkov pomagal z naslednjimi
možnostmi:
- predlagal že vpisane vrednosti od že vpisanih oporok (velja za polji ime in priimek),
- datum rojstva pridobil iz EMŠO in
- pri kraju rojstva, poštni številki ter kraju bivanja predlagal podatke iz internih šifrantov.
Pri vpisu EMŠO št. se izvede validacija podatka.
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3. korak - Oporoka
Na tretjem koraku se vpiše podatke od oporoke. Vpiše se datum (edini neobvezen podatek na tem
koraku), opravilna številka predlagatelja, vrsta oporoke in mesto hrambe.

4. korak - Priloga
4. korak je namenjen pripenjanju prilog. Pri vpisu je priloga »potrdilo o plačilu nadomestila«, pri vlogah
za izpis pa je potrebno priložiti tudi druga dokazila, kjer so zahtevana. Vse priloge se morajo nahajati v
eni PDF datoteki.
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5. korak - Pregled in podpis
Na 5. koraku se nahaja pregled vseh
vpisanih podatkov. V primeru odkrite
napake, se lahko pomaknete na enega
od predhodnih korakov in napako
odpravite. Postopek oddaje vloge se
zaključi s klikom na gumb Podpis. Iz
vpisanih podatkov se bo pripravil PDF
obrazec. Obrazec bo poslan v zunanji
sistem SI-CES, kjer ga bo uporabnik
elektronsko podpisal.
Po uspešni oddaji vloge se bo prikazalo
potrditveno okno.
Oporoka se bo vpisala v CRO po
pregledu podatkov in potrditvi s strani
skrbnika CRO. O uspešnem vpisu boste
obveščeni po e-pošti. Potrdilo o vpisu bo
dostopno iz povezave v e-pošti ali v
iskalniku Pregled oddanih vlog.
Predlagatelj bo na enak način obveščen
tudi o morebitni zavrnitvi vpisa v CRO.
Sitem obveščanja o rešitvi vloge in
dostopnost odgovora na portalu CRO
sta enaka za vse vloge.
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2.1.2

Oddaja vloge za naknadni vpis v CRO - Sprememba, Preklic, Razveljavitev in Vrnitev oporoke

Lokacija v meniju: Oddaja vloge -> Naknadni vpis -> Sprememba oporoke / Preklic oporoke /
Razveljavitev oporoke / Vrnitev oporoke oporočitelju
E-postopki naknadnih vpisov »sprememba«, »preklic«, »razveljavitev« in »vrnitev« oporoke imajo
enake korake. Ker gre za podoben postopek osnovnemu (vpisu oporoke v CRO), je v tem poglavju
predstavljen le nov korak, ki je specifičen za slednje postopke.
2. korak – Zap. št. vpisa
Na drugem koraku je potrebno vpisati zaporedno številko vpisa v register CRO, ki je predmet
naknadnega vpisa. Vpisano številko se preveri s klikom na gumb Preveri. Izpisali se bodo naslednji
podatki oporočitelja: ime, priimek in leto rojstva ter mesto hrambe oporoke. Predlagatelj mora biti
prepričan, da vpisuje naknadni vpis k pravi oporoki. Če so podatki oporočitelja pravilni, lahko nadaljuje s
postopkom oddaje vloge.

2.1.3

Oddaja vloge za naknadni vpis v CRO - Vpis po preklicu, razveljavitvi ali vrnitvi oporoke

Lokacija v meniju: Oddaja vloge -> Naknadni vpis -> Vpis po preklicu, razveljavitvi ali vrnitvi oporoke
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Slednji postopek je namenjen vpisu nove oporoke v CRO, po predhodnem preklicu, razveljavitvi ali
vrnitvi že vpisane oporoke v CRO.
Postopek je identičen osnovnemu vpisu. Vsebuje pa tudi korak omenjen v predhodnem poglavju - Zap.
št. vpisa, kjer se preveri obstoj oporoke, ki je bila preklicana, razveljavljena ali vrnjena oporočitelju.
2.1.4

Oddaja vloge za naknadni vpis v CRO - Odprava očitnih pisnih napak

Lokacija v meniju: Oddaja vloge -> Naknadni vpis -> Zahtevek za odpravo očitnih pisnih napak
Obrazec je namenjen sporočanju v CRO o morebitnih naknadno zaznanih pisnih napakah. 4. korak
vsebuje besedilno polje, v katerem se napaka opiše in predlaga sprememba.

2.2
2.2.1

IZPIS IZ CRO
Oddaja vloge za izpis iz CRO na zahtevo oporočitelja ali z izkazanim upravičenim interesom

Lokacija v meniju: Oddaja vloge -> Izpis iz registra -> Na zahtevo oporočitelja / Z izkazanim
upravičenim interesom
Vlogi lahko oddata notar ali odvetnik.
Pri vlogah za izpis je potrebno na koraku Oporočitelj, poleg ostalih obveznih podatkov, vpisati tudi
naslov oporočitelja. Na tretjem koraku je potrebno predstaviti način ugotovitve istovetnosti oporočitelja
oz. ugotovitev interesa.
2.2.2

Oddaja vloge za vpis smrti oporočitelja in izpis iz registra

Lokacija v meniju: Oddaja vloge -> Izpis iz registra -> Vpis smrti oporočitelja in izpis iz registra
Vlogo lahko odda le sodišče.
Prvi korak vsebuje podatke sodišča. V polje E-naslov za obveščanje vpišite e-naslov na katerega želite
prejeti odgovor na poizvedbo. Na drugem koraku se vpiše podatke oporočitelja. Obvezno morate
izpolniti vsa polja, podatek o EMŠO je obvezen, razen pri tujcih, ki ga nimajo. V naslednjem koraku se
obvezno vpiše opravilna številka »D«. Na zadnjem koraku se preveri vpisane podatke in postopek
oddaje se zaključi s klikom na gumb Podpis.
Nato sledi izpis iz CRO, ki se skupaj z odgovorom pošlje sodišču. Hkrati se pošlje poziv hranitelju
oporoke, da naj oporoko dostavi na sodišče.
Vloga je brezplačna.

2.3

PREGLED ODDANIH VLOG

Lokacija v meniju: Pregled oddanih vlog
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V pregledu oddanih vlog se nahaja celoten seznam oddanih vlog, priloženih potrdil in prejetih
odgovorov. Vsaka vrstica predstavlja eno vlogo. Seznam je možno filtrirati po različnih kriterijih.

2.4

PREGLED ZAHTEV ZA SODIŠČE

Lokacija v meniju: Pregled zahtev za sodišče
Hranitelj oporoke prejmejo po e-pošti obvestilo, da naj dostavi oporoko na sodišče. Hranitelj oporoke
lahko pridobi pisno poziv (PDF dokument) na dva načina:
- preko povezave v e-pošti,
- na CRO portalu v pregledu, ki je predstavljen v tem poglavju.
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Od hranitelja oporoke se pričakuje, da bo za vsako oporoke, ki jo je poslal na sodišče, dopisal datum
pošiljanja na sodišče (rdeč gumb »Vpiši«).
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