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Zaupanje in zasebnost!
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KADARKOLI : KJERKOLI

Spoštovanje zasebnosti in zaupnosti:
E-IDENTITETE, E-PODPISI...

Izpolnjevanje 
elektronskih vlog

e-Podpisovanje/
e-Žigosanje/
e-Časovni žig

e-Plačevanje Sodobni postopki 
zalednih sistemov

e-Vročanje
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Uredba eIDAS

eID Storitve zaupanja

Medsebojno
priznavanje

Ravni
zaupanja

Postopek 
notifikacije

Interope-
rabilnostni

okvir

e-Podpis e-Žig

Lista 
zaupanja

Naprava
za ustvarjanje 
kv. e-podpisa

e-Časovni
žig

Avtentikacija 
spletišč

e-Priporo-
čena 

dostava

Verifikacija 
in 

hramba
e-podpisov/ 

e-žigov

Znak
zaupanja EU

Odgovornosti

Nadzor nad 
ponudniki
storitev 
zaupanja

Obveznost 
obveščanja 

o 
incidentih

+ e-dokumenti





 novo novo
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e-Identitete: državljani, podjetja

Kvalificirana digitalna potrdila

za državljane

zaposlene v podjetjih

za strežnike

za žige podjetij

Uporaba mobilnih naprav

e-Identitete: državni organi 

Kvalificirana digitalna potrdila

za zaposlene

za strežnike

za žige organov

Uporaba mobilnih naprav

novo

novo

novo

novo
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Centralni sistem za avtentikacijo

Centralni strežniški e-podpis
(Q4 2016)

Sistem centralnega e-vročanja
(Q4, 2016)

Izdajanje varnih časovnih žigov

Centralni gradniki:
“APP store” za e-storitve in razvijalce

TSA
izdajanje varnih 
časovnih žigov

centralni 
strežniški e-podpis

centralni 
avtentikacijski sistem

Centralno vozlišče za čezmejno 
avtentikacijo

centralno vozlišče
eIDAS

PEPS novo

Elektronski dokumentni vsebnik
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STORITEV ZA SPLETNO PRIJAVO IN E-PODPIS

v produkciji 
od 23.11.2015

v testu, 
produkcija v Q4 2016

PEPS

pilot STORK,
produkcija 1.1.2018
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e-Avtentikacija
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Koncept SI-CAS

http://www.halcom-ca.si/index.php?section=1
http://www.halcom-ca.si/index.php?section=1
http://postarca.posta.si/default.asp
http://postarca.posta.si/default.asp
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Moduli 
federacije 
identitet

Ponudnik storitev A Ponudnik storitev B Ponudnik storitev N

Arhitektura SI-CAS

Uporabnikova prijavna sredstva različnih ponudnikov identitet

Upor. ime/
geslo

Dig. potrdila
SLO 

izdajateljev

STORK 
identiteta

(eIDAS)

Dig. potrdila 
tujih 

izdajateljev

Mobilne 
identitete

…ostale 
identitete

Centralni 
register 

prebivalstva

Poslovni 
register

Sloveniije

… ostali viri 
podatkov

SI-CAS vozlišče s podporo za različne protokole: 
OASIS SAML 2.0, OpenID, Jasig CAS, ...

Ponudniki atributov
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Koncept SI-CAS + eIDAS

29/09/2018

Obvezno 
priznavanje
za celotni javni 
sektor

centralno vozlišče
eIDAS

PEPS

http://postarca.posta.si/default.asp
http://postarca.posta.si/default.asp
http://www.halcom-ca.si/index.php?section=1
http://www.halcom-ca.si/index.php?section=1
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eIDAS interoperabilnost
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SI-PASS in eIDAS

Proxy
Service

http://postarca.posta.si/default.asp
http://postarca.posta.si/default.asp
http://www.halcom-ca.si/index.php?section=1
http://www.halcom-ca.si/index.php?section=1
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SI-PASS in eIDAS

Connector

Ponudniki 
storitev,

javni sektor
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Ukrepi Ministrstva za javno upravo

Omejena uporaba tujih potrdil

Izvedba e-podpisa je mogoča samo 

za določene naprave in brskalnike

Uporaba različnih rešitev podpisnih

komponent, različna uporabniška 

izkušnja

TRENUTNO 
STANJE

e-podpisovanje

POGLED V
PRIHODNOST

e-podpisovanje

e-Podpis

Ni možno uporabiti preko 

mobilnih naprav

Sodelovanje MJU v EU projektih

Uvedba sodobnih in enotnih

rešitev/storitev, ki so neodvisne od 

naprav, platform, brskalnikov,

tudi za tujce

Uporaba e-podpisa na mobilnih 
napravah
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e-Podpis
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Uporabnik poseduje sredstvo za
zanesljivo avtentikacijo npr.

pametno kartico s kvalificiranim dig. 
potrdilom, OTP geselnik, 

mobilni telefon...

Koncept SI-CeS

+

Zasebni ključi uporabnikov
so varno shranjeni in 
uporabljeni le znotraj 
strojnega varnostnega 

modula (HSM)
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1. Avtentikacija

2. Zahtevek
za e-podpis

5. Posredovanje 
e-podpisanega 

dokumenta

3. Vnos gesla

4. Aktiviranje zasebnega 
ključa in e-podpis dokumenta

SI-CeS: postopek e-podpisa
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Pomembna novost izdajatelja 
e-identitet na MJU: pametne kartice za SIGEN-CA 

Izdajanje kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA na 

pametnih karticah/ključkih:

- odprava glavne zadrege: brez postopka generiranja 

“kriptografskih ključev” v brskalnikih 

- potrebna samo aktivacija

- novost v letu 2016
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Uporaba mobilnih telefonov za avtentikacijo in e-podpis v 2016:

-e-avtentikacije preko SMS sporočil

-e-podpis z uporabo centralnih rešitev

Pomembna novost izdajatelja 
e-identitet na MJU: uvajanje mobilnih naprav
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e-Vročanje
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Ponudniki predalov - podjetja Uporabniki

eVročanje v EU

Uporabniki - IS

e-Vročanje danes

…

…
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SI-CAS

centralno 
e-vročanje

Cilj do 2018: 
Prilagoditev 

zahtevam eIDAS, 
kvalificiranost 
storitve SI-CeV
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REFERENCNA

ARHITEKTURA

Storitveno vodilo & procesno izvajalno okolje -

integracijska hrbtenica

Temeljne 

podatkovne 

evidence

& 

sektorske 

aplikacije

Dokumentni 

Sistem

BI

Projektno

upravljanje

Podpora analizi 

posledic predpisov 

in 

izboljšavam  

FIN

upravljanje

Podpora 

inšpekcijam

Centralni sistem za 

elektronski podpis (CES)

Časovno 

žigosanje

Elektronsko 

vročanje

Centralni 

avtentikacijski 

sistem (CAS)

Kontinuiran  

proces analize, 

reevaluacije in 

izboljšav:

tehnicnih, 

postopkovnih,  

zakonodajnih

Upravljanje 

s

človeškimi viri

Razvoj horizontalnih gradnikov

Portali
za 

državljane 

podjetja 

uslužbence 

Centralna 

varnostna 

shema (VS)

eHramba

Spletno 

odložišče 

velikih datotek

SITSA
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HVALA ZA POZORNOST!
ales.pelan@gov.si

alenka.zuzek@gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 


