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Vsebina

◦ eIDAS kot osnova za enotni digitalni trg za Evropo

◦ Elektronska identiteta

◦ Elektronski podpis – kaj prinaša eIDAS in rešitve
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eIDAS - osnova za enotni digitalni trg
Vir: EK, Andrea Servida, The eIDAS Framework and the Digital Single Market
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Zaupanje in varnost – osnova za digitalizacijo

◦ Elektronska identifikacija (eID)

◦ Storitve zaupanja

◦ Elektronski podpis

◦ kvalificirana potrdila za elektronski podpis, naprave za ustvarjanje elektronskega podpisa, 
kvalificirana storitev potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih podpisov, kvalificirana 
storitev hrambe kvalificiranih elektronskih podpisov

◦ Elektronski žig

◦ kvalificirana potrdila za pravne osebe, ostalo kot elektronski podpis *

◦ Elektronski časovni žig

◦ kvalificirana potrdila za elektronske žige, ostalo kot elektronski podpis

◦ Storitev elektronske priporočene dostave

◦ Kvalificirana potrdila za avtentikacijo spletišč

2016/9/21* elektronski žig != elektronski podpis



Vprašanja, na katera si moramo odgovoriti, ko izbiramo rešitev 
za veljavno, zanesljivo in varno e-poslovanje:

Kakšno raven verodostojnosti in zanesljivosti e-identitete in/ali e-podpisa 
potrebujemo?

• identiteta: Ali potrebujemo nedvoumno (neizpodbojno?) ugotovitev, da oseba je, 
kar trdi, da je?

• podpis: Kakšno raven zanesljive povezave podpisnika z vsebino izjave njegove volje 
zahtevamo/želimo?

• Smo zavezani k spoštovanju določene predpisane oblike podpisa?
• Smo zavezani k hrambi (podpisanega) izvirnika dokumenta?
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Elektronska identiteta in e-identifikacija

Na raven zanesljivost elektronske identitete vpliva več elementov oziroma kriterijev, ki so 
podani tudi v EU smernicah za raven zanesljivosti (LOA) elektronskih identitet

◦ ravni zanesljivosti sredstva e-identifikacije
◦ nizka (omejeno zaupanje; namen zmanjšati nevarnost zlorabe ali spreminjanja identitete);

◦ srednja (srednje zaupanje; namen znatno zmanjšati nevarnost zlorabe ali spreminjanja 
identitete);

◦ visoka (višje zaupanje; namen preprečiti nevarnost zlorabe ali spreminjanja identitete);

◦ elektronska identiteta temelji na pravni identiteti fizičnih ali pravnih oseb;
◦ sklenjena veriga zaupanja med verodostojnim virom pravne identitete in elektronsko identiteto;

◦ preverjanje identitete osebe neposredno ali preko tretje osebe;

◦ na raven zanesljivosti vplivajo še
◦ način registracije, aktivacije in upravljanja avtentikacijskih mehanizmov (npr. način vročitve, 

način dokazovanja posedovanja določenega mehanizma)

◦ tehnične značilnosti avtentikacijskih mehanizmov (kar vem, kar imam, kar sem, dinamični 
elementi, več faktorska avtentikacija)
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Elektronske identitete v Sloveniji

◦ Praksa v Sloveniji do sedaj:

◦ Vsak ponudnik e-storitev izdaja svoje e-identitete uporabnikom svojih storitev; ali

◦ Za avtentikacijo se uporabljajo kvalificirana potrdila

◦ Na Ministrstvu za javno upravo je vzpostavljen centralni avtentikacijski 
sistem za storitve javnega sektorja, ki deluje v okviru SI-PASS storitev za 
spletno prijavo in e-podpis (https://sicas.gov.si)

◦ V OSI smo vzpostavili storitev Rekono (https://idp.rekono.si/IdP-RM-Front/) 

◦ produkcijski sistem vzpostavljen Junija 2016

◦ zaključene so prve integracije

◦ v teku so prvi priklopi storitev
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https://sicas.gov.si/
https://idp.rekono.si/IdP-RM-Front/


Rekono strategija

◦ Slediti smernicam eIDAS in nacionalne sheme elektronske identifikacije, 
ko bo vzpostavljena

◦ Nuditi tehnološko odprto in varno storitev, skladno z aktualnimi 
varnostnimi standardi in protokoli

◦ Omogočiti uporabo v širokem spektru storitev z različnimi zahtevami 
glede nivoja identitete, mehanizmov in poslovnih procesov

◦ Nuditi širok nabor avtentikacijkih mehanizmov

◦ Odprtost za specifične zahteve posameznih storitev

◦ Razvijati storitev Rekono kot ekosistem, ki po povezoval uporabnike, 
ponudnike storitev ter registracijske agente
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Rekono verzija 1.0

◦ Jedro za upravljanje, varno hrambo in preverjanje identitet

◦ Različni nivoji avtentikacije (1FA, 2FA) glede na zahteve ponudnika storitve

◦ Nabor različnih in neodvisnih avtentikacijskih mehanizmov

◦ e-naslov/geslo, mobilni OTP (OSI OnePass ali drugi TOTP), SMS-OTP in potrdila 

◦ Registracija avtentikacijskih mehanizmov na principu "Proof-of-Possession"

◦ Nivo zaupanja v identiteto na osnovi kvalificiranega potrdila (*srednji ali 
visoki) in dvig nivoja v okviru registracije kvalificiranega potrdila POŠTA®CA 
(visoki)
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* glede na vrsto potrdila in overitelja



21. 09. 2016



Elektronski podpis – nove rešitve

◦ elektronski podpis

◦ napredni elektronski podpis

◦ kvalificirani elektronski podpis
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Kvalificirani elektronski podpis, ki ima enakovreden 
pravni učinek kot lastnoročni podpis

Za kvalificirani elektronski podpis potrebujemo:

◦ Kvalificirano potrdilo za elektronski podpis

◦ Napredni elektronski podpis

◦ Napravo za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa

◦ Pred eIDAS je veljalo, da mora biti napreden podpis ustvarjen pri uporabniku, ki 
ima t.i. "izključni nadzor" oziroma uporabljati sredstva "…, ki so izključno pod 
podpisnikovim nadzorom";

◦ V eIDAS je ta zahteva za ustvarjanje naprednega podpisa opredeljena kot "…, ki 
jih podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim 
nadzorom" in v povezavi s tem eIDAS opredeljuje podpis na daljavo;
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Elektronski podpis na daljavo
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Preambula Uredbe eIDAS:
(51) Podpisnik bi moral imeti možnost, da naprave za ustvarjanje kvalificiranega 
elektronskega podpisa zaupa v oskrbo tretji osebi, če se uvedejo ustrezni mehanizmi in 
postopki, ki zagotavljajo, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov 
za ustvarjanje elektronskega podpisa in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za 
kvalificiran elektronski podpis.

(52) pogoji za enako pravno veljavnost oddaljenih e-podpisov:
–ponudniki storitev elektronskih podpisov na daljavo morajo izvajati posebne varnostne postopke pri 
vodenju in upravljanju ter 

–uporabljati zaupanja vredne sisteme in izdelke, med drugim varne načine elektronske komunikacije, da se 
zagotovita zanesljivo okolje za ustvarjanje elektronskega podpisa in uporaba tega okolja pod izključnim 
nadzorom podpisnika. 



Elektronski podpis na daljavo
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◦ Kvalificiran podpis mora biti ustvarjen na napravi za elektronski podpis 
skladni z zahtevami za QSCD (SSCD)

◦ velja za kvalificiran podpis na stani uporabnika in za kvalificiran podpis na daljavo

◦ "Podatke za ustvarjanje elektronskega podpisa lahko v imenu podpisnika 
pridobiva ali upravlja le ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja." Priloga 
II, 3.



Elektronski podpis na daljavo - značilnosti

Osnovne značilnosti

◦ Uporabnikovi zasebni ključi se generirajo, hranijo in upravljajo na sistemu 
ponudnika storitve oddaljenega podpisa;

◦ Kvalificirani elektronski podpis z uporabniškimi ključi se izvaja v stojnem 
varnostnem modulu pri ponudniku storitve na osnovi avtorizacije imetnika;

◦ Avtentikacija uporabnika lahko temelji na digitalnem potrdilu na pametni kartici ali 
drugi dvo-faktorski avtentikaciji (geslo, mobilni OTP, SMS OTP…);

◦ Ni potrebno namestiti vtičnikov (plug-in) za brskalnike ali aplikacije;

◦ Rešitev za e-podpis je neodvisna od uporabnikove naprave in operacijskega sistema 
(PC, tablica, telefon…);
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Elektronski podpis na daljavo - značilnosti

Dodatne značilnosti:

◦ Ponudnik storitve podpisa na daljavo lahko pred vsakim preverjanjem podpisa 
preveri veljavnost potrdila neposredno pri overitelju

◦ S prikazom dokumenta in vključitvijo odtisa dokumenta v aktivacijo 
podpisnega ključa se zagotovi WYSIWYS

◦ Podpis na strani strežnika lahko nadomesti časovni žig

◦ Podpis je lahko ad-hoc ali integriran v procesni tok ponudnika storitve 
oziroma poslovne aplikacije

◦ Lahko se izvede le podpis zgoščene vrednosti
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Storitve oddaljenega podpisa v Sloveniji

◦ Storitev overitelja na MJU 

◦ Storitev overitelja POŠTA®CA 

◦ Obe storitvi sta realizirani na osnovi rešitve razvite v OSI

◦ Storitvi sta v zaključni fazi testiranja oziroma tik pred produkcijo
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Predzahteve za oddaljeni elektronski podpis

• Uporabnik ustvari/pridobi e-identiteto;

• Uporabnik prejme/tvori varne avtentikacijske mehanizme;
• raven zaupanja e-identitete mora biti srednji ali visoki;

• Uporabnik je registriran pri overitelju, ki omogoča storitev 
oddaljenega e-podpisa;

• Uporabnik tvori ključe in prevzame potrdilo na sistemu za 
oddaljen podpis;
• uporabnik vzpostavi nadzor nad aktivacijo in uporabo 

zasebnega ključa v okviru protokola za varno aktivacijo SAP;
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Vprašanja in debata


