
REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 

Osnove digitalnega podpisa
in 

Storitev za spletno prijavo in e-podpis 
SI-PASS

Dr. Alenka Žužek Nemec

Ministrstvo za javno upravo

16. april 2020



Kdaj ste nazadnje sodelovali z državo …
… po elektronski poti?

Država nudi nabor e-storitev, 
ki omogočajo posameznikom 
varno in hitro e-poslovanje z 

državnimi organi



Zaupanje in zasebnost
=

Temelj e-poslovanja







e-Identitete predstavljajo osnovo

Zlorabe so v večini primerov 
povezane z uporabo 

uporabniških imen in gesel 

71% računov uporablja 
gesla, ki se sicer uporabljajo 

za različne namene

600.000 prijav na 
Facebook se dnevno razkrije



Medsebojno zaupanje:

Preko zaupanja vrednih organizacij



Število imetnikov ~25% (2017)

e-Identitete v Sloveniji



Digitalno 
potrdilo

• Je računalniški zapis, s podatki o 
imetniku potrdila.

• Izdan in podpisan s strani izdajatelja 
SIGEN-CA

• Par ključev (zasebni in javni) za 
avtentikacijo in elektronski podpis



Digitalno 
potrdilo

• Ob (prvi) pridobitvi potrdila je identiteto 
bodočega imetnika preverila zato 
usposobljena oseba (referent na prijavni 
službi – upravni enoti): FIZIČNA PRISOTNOST 
IMETNIKA!



Pridobitev potrdila SIGEN-CA

Referenčna številka po e-pošti

Avtorizacijska koda s poštno pošiljko

Najkasneje v 10 delovnih dneh



Prevzem potrdila SIGEN-CA 

Windows Mac Linux

Operacijski
sistem

Spletni
brskalnik

Explorer Firefox Safari

...



Nov način prevzemanje digitalnih potrdil - od 10. 4. 2020 

https://www.si-trust.gov.si/SigenCA2/cda-cgi/prevzem-pkcs12



NAMEN UPORABE

• Z njim se preko spleta avtenticiramo oz. potrdimo 
svojo identiteto, ko želimo preko spleta opraviti e-
storitve

• Z njim lahko e-podpisujemo dokumente

KJE SE HRANI

• Shranjeno je v shrambi brskalnika ali na pametnem 
mediju

• Dostop do potrdila moramo zaščititi z močnim geslom



Trend e-identitet

Vsakdo nosi povsod s 
seboj svoj mobilni 

telefon!

Naš mobilni telefon ni 
več samo „telefon“!



Mobilni telefon 
za prijavo 

in
e-podpis!



OD 16. APRILA 2018



https://www.planethipaa.com



Podpis je dober le, če si prepričan, da je oseba, 
ki je podpisala, dejansko ta oseba.

Včasih je potreben tudi notarsko overjen
podpis.



Kako pa, ko imamo e-podpis?

1110100101



Podpisnikov zasebni 
ključ za e-podpis

Podpisnikov javni ključ iz 
digitalnega potrdila za 

verifikacijo



Kaj prinaša digitalni podpis z digitalnim 
potrdilom

• Povezan je izključno s podpisnikom

• Iz njega je mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika

• Ustvarjen je s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno 

pod podpisnikovim nadzorom

• Povezan je s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka 

kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi





• napredni elektronski podpis 
• ustvarjen z napravo za ustvarjanje 

kvalificiranega elektronskega podpisa 
• temelji na kvalificiranem digitalnem potrdilu

Enakovrednost z 
lastnoročnim 

podpisom

ü
ü
ü

=
Kvalificirani 
elektronski 

podpis



Storitev za spletno prijavo in e-podpis

ENOTNI VSTOP
V STORITVE JAVNEGA SEKTORJA

AVTENTIKACIJA EU

SI CAS

AVTENTIKACIJA E-PODPIS

SICeSSI PEPS



SI-PASS
Dostop do slovenskih e-storitev



2. Nizka raven zanesljivosti

3. Srednja raven zanesljivosti

4. Visoka raven zanesljivosti 

SI-PASS PRIJAVA
1. Zelo nizka raven zanesljivosti



1. Napredni e-podpis

SI-PASS e-podpis

3. Kvalificiran e-podpis

2. Napredni e-podpis, ki temelji na kvalificiranem 
potrdilu



Uporaba SI-PASS e-podpisa

• e-Podpis dokumentov/vlog skozi e-postopek 

Na primer ob oddaji vloge na portalu e-Uprava

• e-Podpis nekega samostojnega dokumenta 

Lahko preko SI-PASS ali preko eUprava

• Preverjanje verodostojnosti e-podpisa, tudi iz tujine 
(pod določenimi pogoji)







*17. 1. 2020 9

Št. sistemov:
> 30

Št. sistemov s smsPASS:
20 

Št. uporabnikov 
168.950

Št. opravljenih avtentikacij
3.108.029

Št. izvedenih e-podpisov
459.774



In kakšna bo prihodnost e-identitet
v Sloveniji?



e-Identitete v Sloveniji
Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah

zaupanja (ZEISZ)

Z osebno elektronsko identiteto fizična oseba izkazuje 
svojo istovetnost pri elektronskem poslovanju.
Sredstva elektronske identifikacije:
• potrdilo za elektronsko identifikacijo nameščeno na napravi za elektronsko 

identifikacijo (npr. pametni kartici)
• preko oddaljenega dostopa do podatkov o e-identiteti (npr. mobilna 

identiteta smsPASS z enkratnim geslom)
• vlada lahko za osebni elektronski identifikacijski dokument določi uporabo

tudi druge tehnološke rešitve in druga sredstva elektronske identifikacije. 
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