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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI 
IN STORITVAH ZAUPANJA (ZEIZS) 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje pripombe na predlog Zakona o 
elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki je bil 31. 3. 2020 objavljen na spletnem 
portalu eDemokracija. 
 
9. člen (obdobje veljavnosti sredstva elektronske identifikacije) 
Predlagamo spremembo vsebine člena, ki naj se glasi »Sredstvo elektronske identifikacije 
preneha veljati z dnem, ko imetnik ne izpolnjuje več pogojev ali ko to sam zahteva.« 
 
Obrazložitev: 
Obdobje veljave naj ne bo omejeno. Tehnično je mogoče povezati podatke o izpolnjevanju 
pogojev za elektronsko identiteto (državljanstvo, prebivališče za tujce, smrt ali prenehanje 
obstoja pravne osebe) in avtomatično preklicati veljavnost v primeru, da pogoji niso 
izpolnjeni (18. člen Preklic sredstva). 
 
12. člen (zbirka imetnikov sredstev elektronske identifikacije) 
2. odstavek opredeljuje vsebino zbirke imetnikov sredstev elektronske identifikacije in tako 
v deveti točki med drugim tudi podatek o telefonski številki in naslovu elektronske pošte. 
Ker so to podatki, ki se ne vodijo v drugih uradnih evidencah ni jasno, kako je urejeno 
spreminjanje teh podatkov in kakšne so posledice napačnega podatka ali nedelujoče 
storitve (menjava tel. št., nezmožnost uporabe elektronskega poštnega predala – npr. 
zaklenitev predala gmail, prenehanje delovanja ponudnika e-pošte itd.). Tudi ni jasna 
vloga teh podatkov v postopkih elektronske identifikacije. 
 
Prosimo za pojasnilo ali je naslov elektronske pošte edinstveni podatek (torej v zbirki 
imetnikov ne sme biti ponovljen)? V primeru, da imata dve različni osebi enak e-poštni 
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naslov, pa prosimo za pojasnilo kako to vpliva na varnost uporabnika (če npr. uradna 
komunikacija poteka preko tega naslova lahko drugi uporabnik vpogleda v sporočila)? 
 
18. člen (preklic sredstva elektronske identifikacije) 
Predlagamo spremembo druge in šeste točke 1. odstavka, ki naj se glasita: 
»2. ko se v izvirni zbirki podatkov spremenijo podatki tako, da izkazujejo smrt, prenehanje 
obstoja ali spremembo okoliščin, ki bistveno vplivajo na veljavnost sredstva el. 
identifikacije  
6. ko pristojno sodišče, sodnik za prekrške, upravni organ ali nadzorni organ za el. 
identifikacijo obvesti izdajatelja sredstva el. identifikacije na informatizirani način.« 
 
Obrazložitev: 
Obveščanje o teh dogodkih mora bit izvedeno samodejno strojno takoj ob nastanku 
spremembe za vse obstoječe informatizirane zbirke podatkov. V primeru, da zbirka 
podatkov ni informatizirana, mora izdajatelj sredstva el. identifikacije omogočati 
obveščanje preko spletnega portala. 
 
Sodišča in drugi organi, ki imajo pravico preklicati sredstvo el. identifikacije morajo 
nemudoma sami obvestiti izdajatelja na informatizirani način. 
 
26. člen (Obdelava osebnih podatkov ponudnikov kvalificiranih storitev 
zaupanja in zbirke) 
2. odstavek določa, da zbirka podatkov o imetniku kvalificiranega potrdila za elektronski 
podpis med drugim vsebuje podatke o telefonski številki in naslovu elektronske pošte. 
Enako kot pri predlogu 12. člena ZEIZS imamo tudi tu prošnjo za pojasnilo ali je naslov 
elektronske pošte edinstveni podatek (torej v zbirki imetnikov ne sme biti ponovljen)? V 
primeru, da imata dve različni osebi enak e-poštni naslov, pa prosimo za pojasnilo kako to 
vpliva na varnost uporabnika (če npr. uradna komunikacija poteka preko tega naslova 
lahko drugi uporabnik vpogleda v sporočila)? 
 
Namreč, ker so to podatki, ki se ne vodijo v drugih uradnih evidencah ni jasno, kako je 
urejeno spreminjanje teh podatkov in kakšne so posledice napačnega podatka ali 
nedelujoče storitve (menjava tel. št., nezmožnost uporabe elektronskega poštnega predala 
– npr. zaklenitev predala gmail, prenehanje delovanja ponudnika e-pošte itd.). Tudi ni 
jasna vloga teh podatkov v postopkih elektronske identifikacije. 
 
34. člen (preklic kvalificiranih potrdil) 
Predlagamo spremembo tretje in desete točke 1. odstavka, ki naj se glasita: 
»2. ko se v izvirni zbirki podatkov spremenijo podatki tako, da izkazujejo smrt, prenehanje 
obstoja ali spremembo okoliščin, ki bistveno vplivajo na veljavnost sredstva el. 
Identifikacijo; 
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6. ko pristojno sodišče, sodnik za prekrške, upravni organ ali nadzorni organ za el. 
identifikacijo obvesti izdajatelja sredstva el. identifikacijo. na informatizirani način.« 
 
Obrazložitev: 
Obveščanje o teh dogodkih mora bit izvedeno samodejno strojno takoj ob nastanku 
spremembe za vse obstoječe informatizirane zbirke podatkov. V primeru, da zbirka 
podatkov ni informatizirana, mora izdajatelj sredstva el. identifikacije omogočati 
obveščanje preko spletnega portala. 
 
Sodišča in drugi organi, ki imajo pravico preklicati sredstvo el. identifikacije. morajo 
nemudoma sami obvestiti izdajatelja na informatizirani način. 
 
39. člen (časovna veljavnost kvalificiranega potrdila) 
Predlagamo spremembo člena, ki naj se glasi »Časovna veljavnost kvalificiranega potrdila 
se izteče z dnem, ko imetnik ne izpolnjuje več pogojev ali ko to sam zahteva.« 
 
Obrazložitev: 
Obdobje veljave naj ne bo omejeno. Tehnično je mogoče povezati podatke o izpolnjevanju 
pogojev za elektronsko identiteto (državljanstvo, prebivališče za tujce, smrt ali prenehanje 
obstoja pravne osebe) in avtomatično preklicati veljavnost v primeru, da pogoji niso 
izpolnjeni (18. člen Preklic sredstva). 
 
 
40. člen (ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja v državnih organih in centrih 
za socialno delo) 
Predlagamo spremembo naslova člena, ki naj se glasi »ponudnik kvalificiranih storitev 
zaupanja v državnih organih, centrih za socialno delo in lokalnih samoupravah«. 
 
Nadalje predlagamo dopolnitev 1. in 2. odstavka, ki naj se glasita: 
»(1) Ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja Republika Slovenija izvaja kvalificirane 
storitve zaupanja za potrebe državnih organov, centrov za socialno delo in lokalnih 
samouprav.  
(2) Informacijske rešitve za elektronsko poslovanje v podporo poslovanju državnih 
organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki vključujejo tudi uporabo 
kvalificiranih storitev zaupanja, uporabljajo kvalificirane storitve zaupanja ponudnika 
kvalificiranih storitev zaupanja Republika Slovenija in njemu podrejenih ali od njega 
potrjenih drugih ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja. » 
 
Obrazložitev: 
Nesmiselno je, da se za celotno javno upravo omogoči več ponudnikov, če obstaja državna 
rešitev, namenjena državni upravi. Glede na vsebino je delovanje državne in lokalne 
samouprave na tem področju enako, zato je smiselno, da se uporablja enako rešitev. S 
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tem se zmanjšujejo stroški, izboljša komunikacija in soopravilnost različnih sistemov in 
olajša vzdrževanje sistema. 
 
SI-TRUST je že obstoječi državni center za storitve zaupanja in izdajatelj kvalificiranih 
elektronskih certifikatov za celotno javno upravo in prebivalstvo – tak sistem je smiselno 
ohraniti. 
 
V pričakovanju, da boste pripombe v največji možni meri upoštevali, vas pozdravljamo. 
 
Ostanite zdravi. 
 

 
 

                                                                                        
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                       Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 


