
E-VROČANJE - NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO 

 

1. POSTOPEK REGISTRACIJE 

Vabimo vas, da pristopite k rešitvi eVročanje, v nekaj preprostih korakih: 

1. Obiščite spretno registracijsko stran: https://www.evrocanje.si/#/jazmp-registration  

2. Vnesite vaše podatke (če ste registrirani v bazi AJPES ali SPOR, se bodo podatki na podlagi 

matične ali SPOR številke izpolnili samodejno) 

 

3. POZOR!: Prvi račun ki ga boste registrirali kot podjetje (ali druga pravna oseba) je tudi 

nosilni. Zato bodite pozorni, da boste vnesli e-poštni naslov, ki se ujema z naslovom na 

digitalnem potrdilu s katerim boste prevzemali priporočeno pošto.  

 

 

 

 



4. Kasneje lahko tudi vaši sodelavci registrirajo dodatne račune, ki jih lahko med seboj 

povežete (več o tem v koraku 4., "Pooblastila"). 

5. Ko ste vnesli vse potrebne podatke, potrdite da se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in 

potrdite registracijo.   

 

Skoraj ste končali 🙂  
Na e-poštni naslov smo vam poslali pristopni izjavo, ki jo mora podpisati odgovorna oseba v podjetju. 

Potrjeno pristopno izjavo nam lahko pošljete po pošti ali e-pošti. Po prejemu pristopne izjave bomo 

vaš račun aktivirali. 

 

E-pošta: podpora@zaslon-telecom.si  

Poštni naslov: 

ZASLON TELECOM d.o.o. 

Brnčičeva 13, 1213 Ljubljana - Črnuče 

Slovenija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:podpora@zaslon-telecom.si


2. PRIJAVA 

 

1. Po aktivaciji vašega računa se v sistem e-vročanja lahko prijavite na naslovu: 

www.evrocanje.si, in menijskim ukazom "Prijava".  

 

2. V prijavno okence vnesite uporabniško ime (registriran e-poštni naslov) in geslo, ki ste ga 

navedli ob registraciji.  

3. Prejeti dokumenti se nahajajo v kategoriji "Moja pošta" 

 

3. PODPISNA KOMPONENTA 

Preden začnete s prevzemom dokumentov, si morate namestiti podpisno komponento. Trenutno je 

podprto Windows okolje, kmalu, pa bo na voljo še različica za OS Mac in Linux. 

1. Za prenos kliknite "Prenesi podpisno komponento" 

 

2. Sledite namestitvenim korakom, ki vas bodo pripeljala do uspešne namestitve. 

 

Čestitamo, zdaj lahko sprejemate 

priporočeno pošto v digitalni obliki. 🙂  

 
 

http://www.evrocanje.si/


 

4. POOBLASTILA 

Če želite, da v vašem podjetju več oseb prevzema priporočeno pošto, jih lahko za to pooblastite.  

1. V levem menijskem polju izberite možnost "Pooblastila" 

 

2. V polje "Pooblaščenec" dodajte e-potni naslov vašega sodelavca. POZOR!: Sodelavec se 

mora predhodno registrirati v sistem eVročanje. Pooblastilo lahko tudi časovno omejite, 

sistemska nastavitev ponuja obdobje 1 leta.  

 

V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč, smo vam z veseljem na voljo na spodnjih kontaktih. 

S prijaznimi pozdravi, Ekipa eVročanje 

 

Kontaktni podatki: 

Spletna stran: https://evrocanje.si  

 Informacije: podpora@zaslon-telecom.si Telefon: (01)5634340 

ZASLON-TELECOM d.o.o. 

Brnčičeva ulica 13, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, Slovenija 
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