
Osnove varnih elektronskih 
podpisov z demonstracijo



Obnovimo zahtevo

 Če pošljete vlogo prek CESP, pošljite v vlogi 
ustrezno podpisan spremni dopis.

 Če ga ne morete, pošljite vzporedno lastnoročno 
podpisan spremni dopis v papirju in

NIČ DRUGEGA!

Ustrezno podpisan CL je CL, ki je podpisan z varnim elektronskim 
podpisom, overjenim s kvalificiranim digitalnim potrdilom (VEP).



Ta zahteva ne velja za:

- PSUR
- ASMF
- Dopolnitve, vključno z Baseline vlogami

- Vse, kar ne sproži upravnega postopka. 



Zakaj zahteva po VEP

 Je izključno zakonska zahteva, ki pa je neobhodna.
 ZUP (63. člen), ZEPEP(15. člen). 

Vloga mora biti lastnoročno podpisana. VEP je pravni 
ekvivalent lastnoročnemu podpisu. 

Dolgoročno obstaja možnost, da se temu izognemo, 
za zdaj pa je to obvezno.



Kaj je elektronski podpis

 Algoritemska shema, namenjena za dokazovanje 
pristnosti sporočila. 

 Zagotavlja:
 Avtentikacijo;
 Celovitost;
 Nezatajljivost;



Kako deluje elektronski podpis

 Tri komponente:
 Certifikat
 Javni ključ (s sporočilom ga pridobi prejemnik)
 Zasebni ključ (ima ga pošiljatelj)

 Z zasebnim ključem se šifrirajo metapodatki sporočila, pripne se 
certifikat

 Prejemnik iz sporočila razbere certifikat in javni ključ in s tem preveri 
pristnost.

 To izvedejo aplikacije, uporabniki samo „prilepimo“ 
in vidimo ustrezen podpis.



Kaj ni VEP

1. Poskeniran podpis v sliki ali celoten poskeniran
podpisan dokument (99% vseh vlog)

2. Z digitalnim peresom narisan podpis (ne moremo 
overjati)

3. Elektronski podpis, overjen z lastnim certifikatom 
(ne zadostuje varnostnim zahtevam)



Kaj je VEP

 Elektronski podpis, ki zadostuje določbam Evropske 
uredbe oz. ZEPEP. 

 Na kratko, podpis, overjen s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom. 



Kaj potrebujem za VEP?

 Ustrezno potrdilo oz. certifikat
 Komponento za podpisovanje PDF-ov (PDF 

urejevalnik ali dodaten program).

 Ne „nasedajte“ drugim zahtevam. 



Kako pridobite KDP

 http://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
 http://postarca.posta.si/
 http://www.halcom-ca.si/index.php?section=63
 http://www.sigen-ca.si/poslovni_subjekti.php

 Odločite se za dobavitelja, izpolnite obrazec in ga 
naročite in prevzamete skladno z navodili.

 Obvezno naredite varnostno kopijo ali prosite za to 
vaš IT.

http://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
http://postarca.posta.si/
http://www.halcom-ca.si/index.php?section=63
http://www.sigen-ca.si/poslovni_subjekti.php
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