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NOVA E-OSEBNA IZKAZNICA 
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Zaupanje in zasebnost
=

Temelj e-poslovanja
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e-poslovanje : e-Identitete

?
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Število imetnikov ~25% (2017)

e-Identitete/digitalna potrdila v Sloveniji
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Trend – mobilne rešitve!

Vsakdo nosi povsod s 
seboj svoj mobilni 

telefon!

Naš mobilni telefon ni 
več samo „telefon“!
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Mobilni telefon 
za prijavo 

in
e-podpis!

OD 16. APRILA 2018
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Storitve zaupanja in e-identitete

Prijava v 
portal/vlogo

Podpisovanje/
Žigosanje/
Časovni žig

Vročitev 
dokumentov

AVTENTIKACIJA 
UPORABNIKOV

E-PODPIS
E-ŽIG

ČASOVNI ŽIG

E-VROČANJE

Avtentičnost 
spletne strani

AVTENTIKACIJA 
SPLETIŠČ
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https://www.planethipaa.com
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EU Uredba eIDAS
o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za 

elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi 
Direktive 1999/93/ES

• Odsotnost pravne varnosti zaradi različnih nacionalnih določb, ki izhajajo 
iz različnih razlag Direktive o elektronskem podpisu (1999/93/ES).

• Pomanjkanje interoperabilnosti sistemov.
• Neenotna uporaba tehničnih standardov.
• Brez pravnega okvira za vzajemno čezmejno priznavanje e-identifikacij.

Zagotoviti delovanje in povečati zaupanje v 
elektronske transakcije na notranjem trgu na področju 

elektronske identifikacije in storitev zaupanja 
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EU Uredba eIDAS
№ 910/2014

e-računi e-javna 
naročila

e-davki

e-podpis
pogodbe

e-zdravje

e-bančništvo

avtentikacija
spletišč

e-identifikacija

e-vročanje

e-žig

e-podpis časovni 
žig

ü
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EU Uredba eIDAS
№ 910/2014

e-računi e-javna 
naročila

e-davki

e-podpis
pogodbe

e-zdravje

e-bančništvo
avtentikacija

spletišč e-vročanje

e-žig

e-podpis časovni 
žig

ü
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Storitve zaupanja

1.Harmonizacija področja

2.Kvaliciranost storitev

3.Standardi

4.Certifikacija

5.Nadzor 
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Kvalificirane storitve zaupanja 

1. Izdaja kvalificiranih potrdil za elektronske podpise

2. Potrjevanje veljavnosti kvalificiranih elektronskih podpisov

3. Hramba kvalificiranih elektronskih podpisov

4. Izdaja kvalificiranih potrdil za elektronske žige

5. Potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih žigov

6. Hramba kvalificiranih elektronskih žigov

7. Izdaja kvalificiranih elektronskih časovnih žigov

8. Kvalificirana storitev elektronske priporočene dostave

9. Izdaja kvalificiranih potrdil za avtentikacijo spletišč
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16Storitve na zanesljivem seznamu
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8. 10. 2020
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EU Uredba eIDAS
№ 910/2014

e-računi e-javna 
naročila

e-davki

e-podpis
pogodbe

e-zdravje

e-bančništvo

avtentikacija
spletišč

e-identifikacija

e-vročanje

e-žig

e-podpis časovni 
žig

ü

e-identifikacija
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eIDAS
NE SPREMINJA

e-identitet v državah članicah, 
AMPAK 

gradi na interoperabilnosti
za obvezno čezmejno priznavanje
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Use your national eID across 
borders – Use cases

OPEN A BANK ACCOUNT

ACCESS eHEALTH SERVICES

Access online public 
services

Access online private
services

Uporaba nacionalnih 
e-identitet za dostop do 
e-storitev v 
drugih državah EU



21

Samostojna 
odločitev države članice, 

KDAJ in KATERE e-identitete
bo priglasila za 

čezmejno uporabo

Priglasitev
e-identitet

Principi e-IDAS
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Priglasile za čezmejno:Priglasitev
e-identitet

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-
notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS

15 držav članic EU

Države morajo priglasiti svoje e-identitete 
za čezmejno uporabo



23

11
PT, DE, EE, BE, ES, HR, LU, IT, CZ, SK, LV

e-Osebna izkaznica

Druge oblike

Mobilne eID 5
PT, EE, BE, DK, IT

3
UK, NL, DK

Ugotovitve glede oblik 
priglašenih shem
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e-Osebne izkaznice

…
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Mobilne eID

BE: itsme®

EE: Mobiil-ID
SIM card based 

solution

LV: eParaksts

App eID

App eID

PT: 
Digital
Mobile 

Key

smsOTP

IT: 
eID
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Ravni 
zanesljivosti
e-identitet

Raven zanesljivosti
3 Visoka
2 Srednja

1 Nizka

Raven je odvisna od zahtev 
po primernih in sorazmernih 

ukrepih, s katerimi se 
zmanjšajo tveganja:

3 ravni zanesljivosti 

Priglasitev
e-identitet

Principi e-IDAS
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Prepoznavanje
tujih 

e-identitet

Ravni 
zanesljivosti
e-identitet

Priglasitev
e-identitet

Principi e-IDAS
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Use your national eID across 
borders – Use cases

OPEN A BANK ACCOUNT

ACCESS eHEALTH SERVICES

Access online public 
services

Access online private
services

Uporaba nacionalnih 
e-identitet za dostop do 
e-storitev v 
drugih državah EU

OBVEZNO ZA 

JAVNI SEKTOR!

PRIPOROČENO ZA 

PRIVATNI SEKTOR
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Sodelovanje 
in 

interoperabilnost

Ravni 
zanesljivosti
e-identitet

Priglasitev
e-identitet

Prepoznavanje
tujih 

e-identitet

Principi e-IDAS
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Mreža nacionalnih
vozlišč eIDAS

Države morajo vzpostaviti svoje vozlišče eIDAS!

Sodelovanje in interoperabilnost



Dva osnovna pogoja za čezmejno priznavanje

Za čezmejno 
uporabo 

priglašene  
tuje e-

identitete

1

Države morajo omogočiti 
dostop do svojih 

e-storitev za 
tuje priglašene

e-identitete

2
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eIDAS in zasebni sektor

Potrebno nasloviti:

• Tudi druge države bi morale priglasiti svoje e-identitete: dostop po 
trenutno priglašenih e-identitetah ima 55% državljanov EU

• Države bi morale omogočiti, da so priglašene e-identitete na voljo 
privatnemu sektorju in določiti poslovni model

• Potreba po dodatnih atributih preko eIDAS mreže

• Nove tehnologije, dobra uporabniška izkušnja

• Za poslovne subjekte je potrebna dodatna investicija za 
prilagoditev na eIDAS 



Kako pa se 
prilagaja naša 
javna uprava?
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Centralni gradniki za storitve
zaupanja in e-identifikacijo

“APP store” za razvijalce in projektne
skupine

Centralni 
sistem za 

avtentikacijo 
SI CAS

SI PEPS
Vozlišče
eIDAS za 

čezmejnost

SI CeV
Centralni
sistem za 

e-vročanje*

SI TSA Kvalificirani 
časovni žigi

SI CeP
Centralni
sistem za 

e-pooblaščanje*

Centralni
e-podpis

na daljavo

* V pripravi

SICeS
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Storitev za spletno prijavo in e-podpis

ENOTNI VSTOP
V STORITVE JAVNEGA SEKTORJA

AVTENTIKACIJA EU

SI CAS

AVTENTIKACIJA E-PODPIS

SICeSSI PEPS

PO POOBLASTILU*

SICeP
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Storitev za spletno prijavo in e-podpis

ENOTNI VSTOP
V STORITVE JAVNEGA SEKTORJA

AVTENTIKACIJA EU

SI CAS

AVTENTIKACIJA E-PODPIS

SICeSSI PEPS

PO POOBLASTILU*

SICeP
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SI-PASS vključuje slovensko vozlišče eIDAS
Dostop do slovenskih e-storitev

OBVEZNO ZA 

JAVNI SEKTOR!
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Uporaba SI-PASS - trenutno:
• za širši javni sektor (nosilci javnih pooblastil, izvajalci za 

institucije javne uprave)

• zasebni sektor le izjemoma (projekta iz mehanizma CEF 
„SI-PASS“ in „SI-PASS 2“) 

STORITEV SI-PASS in zasebni sektor
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eIDAS
• harmonizacija storitev zaupanja
• mehanizem za čezmejno priznavanje e-identitet

• nacionalna ureditev e-identitet
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eIDAS

Predlog Zakona o elektronski 
identifikaciji in storitvah zaupanja 

(ZEISZ)

1
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Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in 
storitvah zaupanja (ZEISZ)

• Z osebno elektronsko identiteto fizična oseba izkazuje svojo 
istovetnost pri elektronskem poslovanju.

• Osebno elektronsko identiteto lahko pridobi državljan Republike 
Slovenije in tujec, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali 
začasno prebivališče

• Oseba ima eno osebno elektronsko identiteto, ki jo lahko dokazuje 
z več sredstvi elektronske identifikacije. 

• Enotna številka elektronske identifikacije EŠEI je enolični 
identifikator fizične osebe ali poslovnega subjekta pri 
elektronskem poslovanju.
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ZEISZ
Zakon o elektronski 
identifikaciji in 
storitvah zaupanja

ZEISZ 
Uredba

Sredstva elektronske identifikacije, obliko, raven zanesljivosti, obdobje 
veljavnosti, prijavno službo, način izdaje in preklica ter tehnične specifikacije 
posameznega sredstva elektronske identifikacije predpiše vlada z uredbo.
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ZEISZ:  prehodno obdobje

prehodno obdobje 5 let

eIDZEISZ
Zakon o elektronski 
identifikaciji in 
storitvah zaupanja



44

Sredstva elektronske identifikacije:
• obvezno priznavanje za organe javnega sektorja
• ponudniki e-storitev, registrirani v RS, lahko uporabljajo 

sredstva elektronske identifikacije
• imajo možnost preverjanja EŠEI na podlagi 

identifikacijske oznake sredstva elektronske identifikacije

Uporaba SI-PASS:
• za potrebe čezmejne avtentikacije
• predvidoma tudi za avtentikacijo v splošnem in oddaljeni 

e-podpis (plačljiva storitev, pogoji določeni z uredbo)

ZEISZ in zasebni sektor
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EU Uredba o okrepitvi varnosti 
osebnih izkaznic državljanov EU in 

dokumentov za prebivanje

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osebni 

izkaznici (ZOIzK)

2
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Nova biometrična osebna izkaznica:  
podpora za e-storitve

Člen 3

Varnostni standardi / oblika / specifikacije

(8) Kadar je to potrebno in sorazmerno s ciljem, ki ga je treba doseči, 
lahko države članice po potrebi vpišejo takšne podrobnosti in zaznamke 
za rabo na nacionalni ravni, ki so potrebni v skladu z nacionalnim 
pravom. Učinkovitost minimalnih varnostnih standardov in čezmejna 
združljivost osebnih izkaznic se zaradi tega ne zmanjšata. 

(10) Kadar države članice v osebnih izkaznicah shranjujejo podatke za e-
storitve, kot sta e-uprava in e-poslovanje, morajo biti takšni nacionalni
podatki fizično ali smiselno ločeni od biometričnih podatkov iz odstavka
5.
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Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o OI (ZOIzk)

• Osebna izkaznica državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in 
avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko 
podpisovanje skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in 
elektronski podpis.

• Osebna izkaznica državljana od dopolnjenega 12. leta starosti vsebuje tudi:
o sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti,
o sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti,
o kvalificirano potrdilo za elektronski podpis

• Sredstvi elektronske identifikacije in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis 
se izdata z veljavnostjo od datuma izdelave osebne izkaznice do datuma, do 
katerega velja osebna izkaznica ob izdaji*. 



48Elektronska osebna izkaznica kot nosilec 
sredstva elektronske identifikacije

Digitalno potrdilo, shranjeno na varnem pomnilniškem mediju 
nove osebne izkaznice.

• Raven zanesljivosti:
• Visoka raven zanesljivosti
• Nizka raven zanesljivosti

• Obdobje veljavnosti: največ 10 let

• Imetniki: Državljani Republike Slovenije



49Elektronska osebna izkaznica kot nosilec 
sredstva elektronske identifikacije 

Uporaba

• Neposredno ali preko centralne storitve SI-PASS

• Preko kontaktnega in brezkontaktnega vmesnika 
oUporaba kontaktnega ali brezkontaktnega čitalnika kartic
oUporaba z mobilno napravo (NFC vmesnik, namenska 

aplikacija, preko centralne storitve)

• Za čezmejno uporabo v skladu z uredbo eIDAS (po priglasitvi)



50Elektronska osebna izkaznica kot nosilec 
sredstva elektronske identifikacije

Varnost

Varnost potrdila:
• Uporaba eliptičnih kriptografskih algoritmov (ECC)

Varnost pomnilniškega medija:
• Pomnilniški medij certificiran kot naprava za ustvarjanje 

kvalificiranega elektronskega podpisa

Zaščita dostopa:
• Dostop zaščiten s kodama PIN in PUK
• Ustrezni postopki za zaščito kod PIN in PUK  
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Elektronska osebna izkaznica kot nosilec 
kvalificiranega potrdila za e-podpis

Oblika:
• Kvalificirano digitalno potrdilo, shranjeno na varnem pomnilniškem 

mediju nove osebne izkaznice.

Vrsta elektronskega podpisa:
• Kvalificirani elektronski podpis = enakovrednost z lastnoročnim 

podpisom
• Kvalificirano potrdilo za e-podpis
• Pomnilniški medij certificiran kot naprava za ustvarjanje 

kvalificiranega elektronskega podpisa

Upravljanje, imetniki, varnost, veljavnost:
• Kot pri sredstvu elektronske identifikacije
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SI-PASS prijava:

• vključitev sredstev e-identifikacije:
o sredstvi dveh ravni zanesljivosti pri eOI
o NFC dostop

• podpora za uporabo v zasebnem sektorju

Predvidene spremembe na SI-PASS
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e-Identifikacija
• izdajanja enotne elektronske identitete s strani države
• vpeljava enoličnega identifikatorja fizične osebe ali poslovnega subjekta pri 

elektronskem poslovanju (t.i. EŠEI);
• zagotavljanje ponudnikom elektronskih storitev, registriranim v Sloveniji, 

možnost uporabe informacijske rešitve za uporabo sredstev elektronske 
identifikacije s strani izdajatelja sredstva elektronske identifikacije ter 
možnost preverjanja EŠEI na podlagi identifikacijske oznake sredstva 
elektronske identifikacije

Storitve zaupanja
• zagotovitev nacionalne pravne ureditve za področje storitev zaupanja, 

kjer eIDAS dopušča nacionalne postopke in ureditev;
• omogočanje brezplačnega preverjanja podatkov v verodostojnem viru za 

namene identifikacije ob izdaji kvalificiranih potrdil s strani ponudnikov 
kvalificiranih storitev zaupanja. 

Bistvene rešitve ZEISZ
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https://europeangaming.eu/portal/press-releases/2018/05/18/20225/how-digital-is-your-country-europe-needs-digital-
single-market-to-boost-its-digital-performance/
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“Every time an App or website asks us to create a new digital identity 
or to easily log on via a big platform, we have no idea what happens to 
our data in reality. That is why the Commission will soon propose a 
secure European e-identity. One that we trust and that any citizen 
can use anywhere in Europe to do anything from paying your taxes to 
renting a bicycle. A technology where we can control ourselves what 
data and how data is used.” 

Speech of President von der Leyen (16/9) 

Source: European Commission



• Universally Available – all EU citizens and businesses may use it on a 

voluntary basis 

• Universally Useable – recognised by private and public service providers 

for all transactions that require authentication (« EU single-sign-on ») 

• Protecting Personal Data – users must be able to take control of their 

identity and consent to the disclosure of personal data 

Vision for a European Digital Identity 

Source: European Commission
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European Digital Identity – Possible Login 

Source: European Commission

EU 
eID
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More information 
expected at the end 
of the year!

New proposal for a 
ʻEuropean Digital 

Identificationʼ initiative 
by mid-2021!
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Hvala za pozornost!
Alenka Žužek Nemec
alenka.zuzek@gov.si

Samo Zorc
samo.zorc@gov.si

Aleš Pelan
ales.pelan@gov.si


