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1 Uvod
1.1 Namen
V dokumentu so opisane tehnične zahteve, ki jim mora ustrezati informacijski sistem za varno
elektronsko vročanje v civilnih sodnih postopkih v skladu s 1. točko drugega odstavka 7. člena
Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17; v
nadaljnjem besedilu: PEPCSP).
Tehnične specifikacije so izdelane v treh različicah:
–
različica A je namenjena za izdelavo lastnih varnih elektronski predalov kot je to določeno v
osmem odstavku 8. člena PEPCSP, kot tudi za ponudnike sistema varnega elektronskega
vročanja,
–
različica B je namenjena vsem ponudnikom sistema varnega elektronskega vročanja, tako
novim, kot tudi obstoječim po koncu prehodnega obdobja in sicer se določa, da postopek
izmenjave elektronskih sporočil med pošiljateljem, ponudnikom varnega elektronskega
predala in naslovnikom pošiljke temelji na obstoječem standardu za elektronsko vročanje
SVEV 1.5, vendar se za prenos sporočil uporablja ebMS 3.0 (profil: e-SENS AS4) tehnični
standard ter opušča ovojnico sporočil „Document“,
–
različica C je namenjena prehodnemu obdobju za obstoječe ponudnike sistema varnega
elektronskega vročanja. Potek in tehnična izvedba izmenjave elektronskih sporočil temelji
na obstoječem standardu za elektronsko vročanje SVEV 1.5.

1.2 Struktura dokumenta
Dokument vsebuje tehnični opis elektronskega vročanja različice A. V začetnem delu dokumenta je
opisan potek izmenjave elektronskih sporočil, ki so sestavni del postopka elektronskega vročanja. V
opisu postopka so označena dokazila/listine, ki nastanejo v posameznem trenutku vročanja. Nato
sledijo primeri listin/obvestil. Listine so v človeško berljivi obliki z možnostjo tiskanja in
dolgoročnega hranjenja v elektronskem spisu. V zadnjem poglavju je opis tehničnega standarda za
prenos sporočil.

1.3 Pojmi uporabljani v dokumentu
Pojmi, uporabljeni v dokumentu imajo pomen, opredeljen v določbah Zakona o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 − uradno prečiščeno besedilo in
61/06 – ZEPT) in Pravilniku PEPCSP:
1. »varen elektronski podpis« v 4. točki 2. člena ZEPT,
2. »časovni žig« v 5. točki 2. člena ZEPT,
3. »kvalificirano potrdilo« v 19. točki 2. člena ZEPT ,
4. »modul e-vpisnik« v 3. točki prvega odstavka 2. člena PEPCSP,
5. »modul e-poštna knjiga« v 4. točki prvega odstavka 2. člena PEPCSP,
6. »varen elektronski predal« v četrtem odstavku 7. člena PEPCSP,
7. »informacijski sistem za varno elektronsko vročanje« v drugem odstavku 7. člena PEPCSP,
8. »varnostna shema« v 4. členu PEPCSP,
9. »digitalna vsebina« so tako sodna pisanja kot strojno berljive datoteke, ki jih pošiljatelj želi
vročiti naslovniku,
10. »elektronska pošiljka« je skupek digitalnih vsebin z določenim pošiljateljem, naslovnikom
in postopkom vročanja,
11. »elektronsko sporočilo« so vsa sporočila, ki se jih v postopku elektronskega vročanja
izmenjata modul e-poštna knjiga in naslovnikov informacijski sistem za varno elektronsko
vročanje.
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2 Elektronsko vročanje v varni elektronski predal
V nadaljevanju so opisani poteki izmenjave sporočil med posameznimi informacijskimi sistemi, ki
sodelujejo v postopku elektronskega vročanja, skladnega s četrtim do osmim odstavkom 141.a člena
ZPP (v nadaljevanju: ZPP osebno), ter postopka vročitve skladnega z 141.b členom ZPP (v
nadaljevanju ZPP navadno).
V postopku elektronske vročitve sodelujejo informacijski sistemi:
–
modul e-vpisnik, kjer nastanejo pošiljke na način, da se določi: digitalne vsebine, naslovnika
pošiljke oz. naslovnikov varni elektronski predal, pošiljatelja ter se jo posreduje v modul epoštna knjiga,
–
modul e-poštna knjiga je informacijski sistem, ki omogoča varno elektronsko vročanje na
strani pošiljatelja. V trenutku pošiljanja pripravi ustrezno tehnično obliko sporočila ter jo
posreduje preko informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje v naslovnikov varni
elektronski predal. Po končanem postopku vročanja preveri tehnično ustreznost povratnice
ter jo posreduje v modul e-vpisnik,
–
informacijski sistem za varno elektronsko vročanje sprejme elektronsko pošiljko ter jo na
ustrezen način posreduje v naslovni varni elektronski predal. V postopku vročanja nudi
naslovniku vsa potrebna tehnična orodja za izvedbo postopka vročitve, prevzema, ogleda
vsebin pošiljke ter preverjanje avtentičnosti pošiljke.

2.1 Potek izmenjave elektronskih sporočila v postopku vročanja ZPP osebno
Postopek vročitve ZPP osebno omogoča naslovnikom 15 dnevni rok za prevzem od vložitve
pošiljke v naslovnikov varni elektronski predal.
Vročitev se lahko opravi na naslednje načine:
–
da se naslovnik pred prevzemom na predpisan način identificira, elektronsko podpiše
vročilnico in jo tako podpisano vrne pošiljatelju po varni elektronski poti (peti odstavek
141.a člena ZPP),
–
če pisanja ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno s potekom tega roka (sedmi
odstavek 141.a člena ZPP),
–
kot vročene se štejejo vse elektronske pošiljke, ki se vročajo po postopkih ZPP in se v
varnem elektronskem predalu nahajajo v trenutku, ko je naslovnik prevzel pošiljko (šesti
odstavek 141.a člen ZPP).
V nadaljevanju so opisni postopki odpreme pošiljke,
Primer 1: odprema pošiljke:
Sodišče izdela elektronsko pošiljko tako, da v modulu e-vpisnik določi vsebine (pisanja in/ali
strojno berljive vsebine), naslovnika (naslovnikov varni elektronski predal) in način vročitve ZPP
Osebno ter elektronsko pošiljko posreduje modulu e-poštna knjiga. Modul e-poštna knjiga določi
enolično oznako pošiljke ter določi šifrirni ključ s katerim se šifrirajo vsebine. Nato izdela
obvestilom naslovniku o prispeli pošiljki za ZPP osebno vročanje ter se skupaj s šifriranimi
vsebinami posreduje v informacijski sistem naslovnika.
Naslovnikov sistem za varno elektronsko vročanje preveri ali je pošiljko z enolično oznako že
prejel, preveri veljavnost elektronskega podpisa, nato preveri obstoj varnega elektronskega predala
naslovnika za vročaje ter dostavi pošiljko skupaj z obvestilom naslovniku o prispeli pošiljki za
ZPP osebno vročanje v naslovnikov varni elektronski predal. Naslovnikov informacijski sistem za
varno elektronsko vročanje potrdi sprejem pošiljke v postopek vročanja tako, da modulu e-poštna
knjiga pošlje sporočilo o potrditvi sprejema podpisano s kvalificiranim potrdilom strežnika, na
katerem teče informacijski sistem za varno elektronsko vročanje.
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Primer 2: vročitev pošiljke:
Naslovnik prevzame elektronsko pošiljko tako, da najprej dokaže svojo istovetnost, ki jo preveri
naslovnikov sistem za varno elektronsko vročanje, nato elektronsko podpiše obvestilo pošiljatelju
o opravljeni vročitvi za ZPP osebno vročanje (vročilnica). Podpisano vročilnico prejemnikov
sistem za varno elektronsko vročanje dodatno zaporedno elektronsko podpiše in dostavi v modul epoštna knjiga. Kot odgovor e-poštna knjiga vrne ključ za dešifriranje pošiljke. Ključ je asimetrično
šifiriran z javnim ključem podpisnikovega certifikata in javnim ključem naslovnikovega
informacijskega sistema. Obe digitalni potrdili se nahajata v vročilnici, kot del elektronskega
podpisa. Naslovnikov informacijski sistem za varno elektronsko vročanje dostavi ključ v e-predal
naslovnika in mu nudi orodja za dešifriranje dohodne pošte oziroma v primeru avtomatskega
dešifriranja priponke pošiljke v dešifrirani obliki dostavi naslovniku.
Primer 3.a: vročitev na podlagi fikcije (sedmi odstavek 141.a člena ZPP)
Vročitev na podlagi fikcije se izvede, če v zakonsko določenem roku naslovnik elektronske pošiljke
ne prevzame. E-poštna knjiga, po preteku roka za prevzem pošiljke, izdela obvestilo naslovniku o
opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz sedmega odstavka 141.a člena ZPP ter jo
skupaj s ključem za dešifriranje vsebin pošiljke dostavi v prejemnikov varni elektronski predal.
Prejemnikov sistem za varno elektronsko vročanje ob prejemu obvestila in ključa dešifrira vsebine
pošiljk, ter omogoči dostop do nešifriranih vsebin pošiljke.
Nato e-poštna knjiga izdela potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz
sedmega odstavka 141.a člena ZPP ter ga s potrdilom o prejemu pošiljke v naslovnikov
informacijski sistem posreduje v eVpisnik.
Primer 3.b: vročitev na podlagi fikcije (šesti odstavek 141.a člena ZPP)
Fiktivna vročitev se izvede za vse nevročene pošiljke, ki so bile v varnem elektronskem predalu, ko
je naslovnik prevzel sodno pošiljko po postopku Primer 2. Trenutek dostave v varni elektronski
predal se šteje čas (datum, ura in minuta) prejema pošiljke v naslovnikov sistem za varno
elektronsko vročanje. Trenutek prevzema pošiljke po postopku Primer 2, za namene določanja
pošiljk, ki se morajo vročiti na podlagi fikcije, se šteje čas elektronskega podpisa vročilnice (datum,
ura in minuta) – 10 minut. S tem se zagotavlja 10 minutno „varno časovno območje“, kjer bi
pošiljka lahko bila evidentirana v naslovnikov informacijski sistem, vendar jo naslovnik v ob
podpisu zadnje elektronske vročilnice še ne bi videl v svojem varnem elektronskem predalu.
Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje po ročnem podpisu vročilnice opozori
naslovnika o pošiljkah, ki bodo vročene na podlagi fikcije.
E-poštna knjiga naslednji dan izdela obvestilo naslovniku o opravljeni elektronski vročitvi na
podlagi fikcije iz šestega odstavka 141.a člena ZPP ter jo skupaj s ključem za dešifriranje vsebin
pošiljke dostavi v prejemnikov varni elektronski predal. Prejemnikov sistem za varno elektronsko
vročanje ob prejemu obvestila in ključa dešifrira vsebine pošiljk, ter omogoči dostop do nešifriranih
vsebin pošiljke.
Zatem e-poštna knjiga izdela potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz
šestega odstavka 141.a člena ZPP in jo s potrdilom o prejemu pošiljke v naslovnikov
informacijski sistem posreduje v eVpisnik.
4. Primer: Naslovnikov varni elektronski predal ne obstaja
Sistem za varno elektronsko vročanje ob prejemu e-pošiljke preveri obstoj varnega elektronskega
predala. Če varni elektronski predal ne obstaja oziroma ne obstaja več, v odgovoru vrne obvestilo o
neobstoju naslovnikovega varnega elektronskega predala.
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Slika 1: postopek vročanja ZPP osebno
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2.2 Potek izmenjave elektronskih sporočila v postopku vročanja ZPP navadno
V postopku vročitve ZPP navadno se šteje, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo
elektronsko pisanje dostavljeno v varni elektronski predal naslovnika.
Primer 1: Odprema pošiljke:
Sodišče izdela elektronsko pošiljko tako, da v modulu e-vpisnik določi vsebine (pisanja in/ali
strojno berljive vsebine), naslovnika (naslovnikov varni elektronski predal) in način vročitve ZPP
Navadno ter elektronsko pošiljko posreduje modulu e-poštna knjiga. Modul e-poštna knjiga določi
enolično oznako pošiljke ter določi šifrirni ključ s katerim se šifrirajo vsebine. Nato se doda
obvestilom naslovniku o prispeli pošiljki za ZPP navadno vročanje ter se posreduje v
informacijski sistem naslovnika.
Naslovnikov sistem za varno elektronsko vročanje preveri ali je pošiljko z enolično oznako že
prejel, preveri veljavnost elektronskega podpisa, nato preveri obstoj varnega elektronskega predala
naslovnika za vročaje ter dostavi pošiljko skupaj z obvestilom naslovniku o prispeli pošiljki za
ZPP navadno vročanje v naslovnikov varni elektronski predal. Naslovnikov informacijski sistem
za varno elektronsko vročanje potrdi sprejem pošiljke v postopek vročanja tako, da modulu e-poštna
knjiga pošlje sporočilo o potrditvi sprejema podpisano s kvalificiranim potrdilom strežnika, na
katerem teče informacijski sistem za varno elektronsko vročanje. Takoj zatem proži tudi klic za
prevzem šifrirnega ključa s katerim dešifrira vsebine pošiljke ter jih v dešifrirani obliki dostavi
naslovniku.
E-poštna knjiga ob prejemu potrdila izdela potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi pri ZPP
navadnem vročanju ter ga skupaj s potrdilom posreduje v e-vpisnik.
Primer 2: Naslovnik ne obstaja
Sistem za varno elektronsko vročanje ob prejemu e-pošiljke preveri obstoj varnega elektronskega
predala. Če varni elektronski predal ne obstaja oziroma ne obstaja več, v odgovoru vrne obvestilo o
neobstoju naslovnikovega varnega elektronskega predala.
Slika 2: postopek vročanja ZPP Navadno
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3 Preverjanje obstoja varnega elektronskega predala
Obstoj varnega elektronskega predala se preveri s klicem testnega sporočila, kot ga določa ebMS
3.0 standard, kjer je kot naslovnik določen varni elektronski predal, ki se preverja.
Parametra storitve:
Service: http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/service,
Action: http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/test.
V primeru obstoja varnega elektronskega predala naslovnik vrne AS4 potrdilo, sicer vrne ebms
napako z kodo: SVEV:0202.
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4 Obvestila in potrdila v zvezi z vročanjem
V zvezi s posameznimi dejanji v postopku elektronskega vročanja se uporabljajo naslednja
obvestila in potrdila:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obvestilo naslovniku o prispeli pošiljki za ZPP osebno vročanje,
Obvestilo naslovniku o prispeli pošiljki za ZPP navadno vročanje,
Obvestilo pošiljatelju o opravljeni vročitvi za ZPP osebno vročanje,
Obvestilo naslovniku o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz sedmega
odstavka 141.a člena ZPP,
Obvestilo naslovniku o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz šestega odstavka
141.a člena ZPP,
Obvestilo pošiljatelju o neobstoječem varnem elektronskem predalu,
Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz sedmega odstavka 141.a člena
ZPP,
Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz šestega odstavka 141.a člena
ZPP,
Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi za ZPP navadno vročanje.

Obvestila so v PDF/A obliki ter so elektronsko podpisana s strežniškim certifikatom
informacijskega sistema v katerem so bila izdelana.
Obvestila in potrdila lahko vsebujejo naslednja dinamična polja:
–
podatki o sodišču: Naziv in naslov sodišča,
–
podatki o naslovniku: Naziv/ime in priimek, varni elektronski predal (opcijsko: naslov),
–
oznaka pošiljke: enolična oznaka pošiljke, ki jo je ob odpravi določil informacijski sistem
e-sodstvo,
–
naslov s povezavo za dostop: Spletni naslov s povezavo oz. naslov informacijskega sistema
kjer lahko naslovnik prevzame elektronsko pošiljko,
–
datum obvestila o prispeli pošiljki: datum oddaje obvestila v naslovnikov varni
elektronski predal,
–
datum – naslednji dan po poteku 15 dnevnega roka: datum vročitve na podlagi fikcije po
sedmem odstavku 141.a člena ZPP. Datum fiktivne vročitve je enak datumu, ki ga vsebuje
elektronski podpis vizualizacije.
–
datum – prevzema ene izmed pošiljke: datum vročitve na podlagi fikcije po šestem
odstaveku 141.a člena ZPP. Datum fiktivne vročitve je enak datumu, ki ga vsebuje
elektronski podpis vizualizacije,
–
datum elektronskega podpisa vročilnice, datum elektronskega podpisa je enak datumu
vročitve in je enak datumu, ki ga vsebuje elektronski podpis vizualizacije.
–
datum nastanka obvestila,
–
informacijski sistem: informacijski sistem, ki je izdelal obvestilo oz. potrdilo.
Oblike obvestil, ki sledijo, služijo zgolj kot primeri.

10

4.1 Obvestilo naslovniku o prispeli pošiljki za ZPP osebno vročanje
OBVESTILO O PRISPELI POŠILJKI (141.a člen ZPP)
Pošiljatelj
<podatki o sodišču>
Naslovnik
<podatki o naslovniku>
Zadeva : Obvestilo o prispeli pošiljki in pravni pouk o posledicah neprevzema
Obveščamo vas, da je v vaš varni elektronski predal dne ________ <datum obvestila o prispeli
pošiljki> prispela pošiljka, z oznako ___________ <oznaka pošiljke>.
Pošiljko lahko prevzamete v roku 15 dni v vašem varnem elektronskem predalu na naslovu
________ <naslov s povezavo za dostop>. Rok za prevzem začne teči od dne ________ <datum
obvestila o prispeli pošiljki>. Če v tem roku pošiljke ne boste prevzeli, se bo po sedmem odstavku
141.a člena ZPP s potekom tega roka vročitev štela za opravljeno.
Storitev: Elektronska vročitev pošiljke po ZPP osebno.
<informacijski sistem>, <datum nastanka obvestila>.

4.2 Obvestilo naslovniku o prispeli pošiljki za ZPP navadno vročanje
OBVESTILO O PRISPELI POŠILJKI (141.b člen ZPP)
Pošiljatelj
<podatki o sodišču>
Naslovnik
<podatki o naslovniku>
Zadeva : Obvestilo o prispeli pošiljki in pravni pouk o posledicah neprevzema
Obveščamo vas, da je v vaš varni elektronski predal dne ________ <datum obvestila o prispeli
pošiljki> prispela pošiljka, z oznako ___________ <oznaka pošiljke>, ki se po prvem odstavku
141.b člena ZPP z istim dnem šteje za vročeno. Pošiljko lahko prevzamete v vašem varnem
elektronskem predalu na naslovu ________ <naslov s povezavo za dostop>.
Storitev: Elektronska vročitev pošiljke po ZPP navadno.
<informacijski sistem>, <datum nastanka obvestila>.
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4.3 Obvestilo pošiljatelju o opravljeni vročitvi za ZPP osebno vročanje
VROČILNICA (141.a člen ZPP)
Pošiljatelj
<podatki o sodišču>
Naslovnik
<podatki o naslovniku>
Zadeva : Vročilnica
Naslovnik potrjujem, da sem dne ________ <datum elektronskega podpisa vročilnice> sprejel
pošiljko z oznako ___________ <oznaka pošiljke>.
To sporočilo je potrdilo o vročitvi pošiljke in opravljeni storitvi.
Storitev: Elektronska vročitev pošiljke po ZPP osebno.
<informacijski sistem>, <datum nastanka obvestila>.

4.4 Obvestilo naslovniku o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz
sedmega odstavka 141.a člena ZPP
OBVESTILO O VROČENI POŠILJKI (sedmi odstavek 141.a člen ZPP)
Pošiljatelj
<podatki o sodišču>
Naslovnik
<podatki o naslovniku>
Zadeva : Obvestilo o vročeni pošiljki kot posledica neprevzema pošiljke
Ker pošiljke z oznako <oznaka pošiljke> niste prevzeli v roku 15 dni, se je po sedmem odstavka
141.a člena ZPP s potekom tega roka vročitev štela za opravljeno dne <datum – naslednji dan po
poteku 15 dnevnega roka>. Pošiljka je bila tega dne puščena v vašem varnem elektronskem
predalu, lahko pa jo prevzamete tudi pri:<podatki o sodišču>.
Storitev: Elektronska vročitev pošiljke po ZPP osebno.
<informacijski sistem>, <datum nastanka obvestila>
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4.5 Obvestilo naslovniku o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz
šestega odstavka 141.a člena ZPP
OBVESTILO O VROČENI POŠILJKI (šesti odstavek 141.a člen ZPP)
Pošiljatelj
<podatki o sodišču>
Naslovnik
<podatki o naslovniku>
Zadeva : Obvestilo o vročeni pošiljki kot posledica neprevzema pošiljke
Pošiljka z oznako ___________ <oznaka pošiljke> je bila že v vašem varnem elektronskem
predalu, ko ste prevzeli zadnjo sodno pošiljko. Zato se po šestem odstavku 141.a člena ZPP šteje,
da je bila vročitev opravljena dne __________ <datum – prevzema ene izmed pošiljke>. Pošiljka
je bila tega dne puščena v vašem varnem elektronskem predalu, lahko pa jo prevzamete tudi
pri:<podatki o sodišču>.
Storitev: Elektronska vročitev pošiljke po ZPP osebno.
<informacijski sistem>, <datum nastanka obvestila>

4.6 Obvestilo pošiljatelju o neobstoječem varnem elektronskem predalu
OBVESTILO POŠILJATELJU O NEOBSTOJEČEM VARNEM ELEKTRONSKEM PREDALU
Pošiljatelj
< podatki o sodišču>
Naslovnik
<podatki o naslovniku>
Zadeva : Naslov pošiljke ne obstaja
Naslov: < e-predal naslovnika>
Varen elektronski predal naslovnika v sistemu <informacijski sistem> ne obstaja, zato na tem
naslovu elektronske vročitve pošiljke <oznaka e-pošiljke> ni mogoče opraviti.
<informacijski sistem>, <datum nastanka obvestila>
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4.7 Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz sedmega
odstavka 141.a člena ZPP
VROČILNICA NA PODLAGI FIKCIJE (sedmi odstavek 141.a člen ZPP)
Pošiljatelj
<podatki o sodišču>
Naslovnik
<podatki o naslovniku>
Zadeva : Potrdilo o opravljeni vročitvi na podlagi fikcije po ZPP
Potrjujemo,
–
da je naslovnik pošiljke z oznako ___________ <oznaka pošiljke> dne __________
<datum obvestila o prispeli pošiljki> prejel obvestilo o tej pošiljki s poukom o pravnih
posledicah neprevzema v 15 dneh,
–
da naslovnik pošiljke v 15 dneh od dneva obvestila o prispeli pošiljki ni prevzel, zato se po
sedmem odstavku 141.a člena ZPP šteje, da je bila vročitev opravljena dne __________
<datum – naslednji dan po poteku 15 dnevnega roka>.
To sporočilo je potrdilo o vročitvi pošiljke in opravljeni storitvi.
Storitev: Elektronska vročitev pošiljke po ZPP osebno.
<informacijski sistem>, <datum nastanka obvestila>.

4.8 Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz šestega
odstavka 141.a člena ZPP
VROČILNICA NA PODLAGI FIKCIJE (šesti odstavek 141.a člen ZPP)
Pošiljatelj
<podatki o sodišču>
Naslovnik
<podatki o naslovniku>
Zadeva : Potrdilo o opravljeni vročitvi na podlagi fikcije po ZPP
Potrjujemo,
–
da je naslovnik pošiljke z oznako ___________ <oznaka pošiljke> to pošiljko prevzel na
podlagi fikcije po šestem odstavku 141.a člena ZPP, zato se šteje, da je bila vročitev
opravljena dne __________ <datum – prevzema ene izmed pošiljke>.
To sporočilo je potrdilo o vročitvi pošiljke in opravljeni storitvi.
Storitev: Elektronska vročitev pošiljke po ZPP osebno.
<informacijski sistem>, <datum nastanka obvestila>.
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4.9 Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi ZPP navadno vročanje
VROČILNICA (141.b člen ZPP)
Pošiljatelj
<podatki o sodišču>
Naslovnik
<podatki o naslovniku>
Zadeva : Potrdilo o opravljeni vročitvi ZPP navadno
Potrjujemo,
–
da je bila pošiljka z oznako ___________ <oznaka pošiljke> vročena naslovniku dne
__________ <datum, ko je bila pošiljka skupaj z elektronskim obvestilom dostavljena v
naslovnikov varen elektronski predal>.
To sporočilo je potrdilo o vročitvi pošiljke in opravljeni storitvi.
Storitev: Elektronska vročitev pošiljke po ZPP osebno.
<informacijski sistem>, <datum nastanka obvestila>.
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5 Tehnična izvedba e-vročanja
Prenos elektronskih sporočil med modulom e-poštna knjiga in sistemom za varno elektronsko
vročanje poteka po standardu (OASIS) ebMS 3.0. Pred nadaljevanjem je potrebno razumevanje
specifikacije
ebMS 3.0 (http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms_core-3.0-spec.html) in AS4
(http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/AS4-profile-v1.0.html).
V nadaljevanju je opisana konfiguracijo P-Mode, ki je uporabljena za namene varnega e-vročanja.
Transportni
standardi

Prenos sporočil poteka preko TLS seje, ki se vzpostavi z obojestransko
avtentikacijo (Mutual authentication).
TLS + HTTP 1.1 + SOAP 1.2 + WSS 1.1 + SOAP with Attachments

EbMS 3.0 MEP

One-way / Push

Zanesljivost:

Prejemnik sporočil kot odgovor vrača AS4Receipt ali Exception signal. V
primeru SoapFault ali tcp/http ERROR, pošilatelj sporočilo poskuša ponovno
poslati, tako kot to določajo »Retry« nastavitve. V primeru neuspešnega
pošiljanja pošiljateljev MSH vrne pošiljatelju opozorilo o neposlani pošiljki.
Prejemnikov MSH mora zaznavati »dvojnike« sporočil in jih
eliminirati/ignorirati.
Nastavitve PMode:
Vsi »PUSH« klici servisov imajo v odgovoru podpisano potrdilom o prejemu
AS4Receipt.
PMode[1].ReceptionAwareness: true
PMode[1].Security.SendReceipt: true;
Pmode[1].Security.SendReceipt.ReplyPattern: response
V primeru neuspešnega pošiljanja, pošiljatelj poskuša ponovno poslati izvorno
sporočilo.
PMode[1].ReceptionAwareness.Retry: true;
Spodnja nastavitev ponovnega pošiljanja služi le kot primer – nastavitve so
odvisne od funkcionalnosti aplikacije.
PMode[1].ReceptionAwareness.Retry.Parameters: maxretries=10,
period=2000, exponentialBackoff=true;
Prejemnikov MSH mora izločiti vse podvojene pošiljke. Podvojena pošiljka se
zaznava na podlagi podatka: eb:MessageInfo/eb:MessageId.
Odgovor na »podvojeno pošiljko je« AS4Receipt dodatnim
eb:SignalMessage/eb:Error z vrednostmi:
• origin: reliability
• category: delivery
• errorCode: SVEV:0201
• severity; warning
• refToMessageInError: UUID-23@sender
• shortDescription: First sucessfuly delivery: <čas prve dostave sporočila>
Primer;
<eb:Error origin="reliability" category="delivery" errorCode="SVEV:0201" severity="warning"
refToMessageInError="UUID23@sender.ebox.si" shortDescription="First sucessfuly delivery: 201407
25T12:19:05">
</eb:Error>
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PMode[1].ReceptionAwareness.DuplicateDetection: true;
Podvojena pošiljka detekcija zaznava za obdobje 5 let (obdobje veljavnosti
podpisa pošiljke)
PMode[1].ReceptionAwareness.DetectDuplicates.Parameters: 5y
Minimalna velikost sporočila, ki ga sistem mora sprejeti je najmanj 10MB.
Propustnost programske opreme mora zagotavljati zaporedni sprejem (z
odgovorom) vsaj treh e-pošiljk (v velikosti 100kB) v eni sekundi.
Varnost

Vsa sporočila morajo biti podpisana s pošiljateljevim spletnim certifikatom.
PMode[1].Security.X509.Sign: true
Podpisani so elementi: env:Header/eb3:Messaging in env:Body ter vse SOAP
priponke.
eb3: http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/"/>
soap: namespace="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"/>
Lastnosti podpisa sporočila:
PMode[1].Security.X509.Signature.HashFunction:
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
PMode[1].Security.X509.Signature.Algorithm:http://www.w3.org/2001/04/x
mldsig-more#rsa-sha256

Oznaka
pošiljatelja in
prejemnika

Pošiljateljev in naslovnikov predal se označuje z e-predalom, ki je sestavljen iz
[lokalni naziv]@[pod domena].[domena ponudnika predala]
Primeri:
lokalni naziv: odv.janez (obvezen podatek)
poddomena: druzba.si (neobvezen podatek)
domena podnudnika e-predala, ki vroča: ebox.si, (obvezen podatek)
Primer : odv.janez@druzba.si.ebox.si
V primeru da poddomena ni podana je naslov:
odv.janez@ebox.si
Lokalni naziv je lahko do 64 znakov, domena vročevalca skupaj z poddomeno
pa do največ 255 znakov. (Glej: RFC5322)
Poleg predala je obvezen tudi naziv pošiljatelja in prejemnika.
Podatka predal in naziv se označuje s tipom:
urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:unregistered:si-svev:e-box za epredal in
urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:unregistered:si-svev:name za
naziv.
Primer:
<ns2:To>
<ns2:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:unregistered:si-svev:name">Srečko
Prejemnik</ns2:PartyId>
<ns2:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:unregistered:si-svev:e-box">srecko.prejemnik@e-box-a.si
</ns2:PartyId>
<ns2:Role>si-svev:receiver</ns2:Role>
</ns2:To>
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Servisi in akcije

Način vročanja ter posamezno fazo vročanja označujeta podatka v
eb:UserMessage/eb:CollaborationInfo/eb:Service
in
eb:UserMessage/eb:CollaborationInfo/eb:Action
V primeru, da je vročanje koreografija izmenjave več sporočil, jih povezuje
podatek: eb:UserMessage/eb:CollaborationInfo/eb:ConversationId, ki ima
vrednost: eb:UserMessage/eb:MessageInfo/eb:MessageId sporočila, ki je
pričel postopek vročanja (Action: DeliveryNotification).
Sporočila, ki pripadajo postopku vročanja po ZPP imajo v elementu
eb:UserMessage/eb:CollaborationInfo/eb:Service vrednost:
–
–

LegalDelivery_ZPP: Storitev vročanja po ZPP Osebno,
LegalDelivery_ZPPB: Storitev vročanja po ZPP Navadno.

V elementu: eb:UserMessage/eb:CollaborationInfo/eb:Action so lahko
naslednje vrednosti:
- DeliveryNotification: Dostava pošiljke v vročanje,
- AdviceOfDelivery: Vročilnica,
- FictionNotification: Vročilnica na podlagi fikcije
- RecieptAddressNotExists: Naslov za vročanje ne obstaja
Primer:
<eb:CollaborationInfo>
<eb:AgreementRef pmode="legal-delivery:e-box-a.si">e-box-a.si:e-box-b.si</eb:AgreementRef>
<eb:Service>Delivery_ZPP</eb:Service>
<eb:Action>DeliveryNotification</eb:Action>
<eb:ConversationId>575e09ca-e49f-4ed8-8718-759fe993b4b9</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>

Prenos vsebin

Posamezne vsebine se v SOAP sporočilo dodajo na način kot to določa
standarda »SOAP with attachment«
------=_Part_1_1083973693.1428143691672
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/"
xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/">
<soap:Header>
...
<eb:Messaging S11:mustUnderstand="1">
...
<ns3:PayloadInfo>
<ns3:PartInfo href="cid:42eb013c-0606-4d6b-a84f-d71590d2e758@ebox.test.si"/>
</ns3:PayloadInfo>
</eb:Messaging>
</soap:Header>
<soap:Body />
</soap:Envelope>
------=_Part_1_1083973693.1428143691672
Content-Type: application/pdf
Content-ID: <42eb013c-0606-4d6b-a84f-d71590d2e758@ebox.test.si>
Content-Transfer-Encoding: binary
id: 42eb013c-0606-4d6b-a84f-d71590d2e758@ebox.test.si
�PDF 1.4
#
###
IHDR###
...
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Metapodatki
sporočila:

Metapodatki
vsebin / priponk

Zaradi lažjega avtomatskega usmerjanja dohodnih pošiljk na strani naslovnika
imajo pošiljke pošiljke poslane iz sodišča naslednje parametre, za sporočila
posredovana v informacijski sistem sodišča parametri niso obvezni.
Parameter

Obvezen

Opis

SodiSif

N

Šifra sodišča, ki pošilja pošiljko (Glej šifrant
sodišč).

AplikSif

N

Šifra informacijskega sistema sodišča, kjer je
nastala pošiljka (Glej šifrant aplikacij)

Vpisnik

N

Sifra vpisnika, kjer je pošiljka nastala (Glej
šifrant vpisnikov sodišča).

VpisnikKratica N

Vpisnik kratica - sestavni del opravilne številke.

OpravilnaSt

N

Opravilna številka zadeve za katero je bila
pošiljka narejena. opravilna številka je brez
vpisnika: npr: 1121/2010, 231321/2011.

Vsebina

N

Opis vsebine, kot ga je določil pošiljatelj
pošiljke

Poleg metapodatkov, ki jo določa standard AS4 za priponke dodatno vsebujejo
naslednje metapodatke:
Name
Podatek

Opis

Name

Opis/naziv priponke

Filename

Naziv datoteke

Type

Tip priponke je za vizualizacije, ki nastanejo v postopku vročanja vedno določen (Glej
šifrant: Tipi vizualizacij):

6 Tabele in šifranti
6.1 Šifrant sodišč
Opomba: Najnovejši šifrant je objavljen na spletnih straneh sodišča: www.sodisce.si
Šifra Naziv
Naslov
Pošt. štev. Kraj
S01

Vrhovno sodišče RS

Tavčarjeva 9

1000

Ljubljana

S02

Višje sodišče v Ljubljani

Tavčarjeva 9

1000

Ljubljana

S03

Okrožno sodišče v Ljubljani

Tavčarjeva 9

1000

Ljubljana

S04

Okrožno sodišče v Mariboru

Sodna ulica 14

2000

Maribor

S05

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Slomškova 21

9000

Murska Sobota

S06

Okrožno sodišče v Novi Gorici

Kidričeva 14

5000

Nova Gorica

S07

Okrožno sodišče v Novem mestu

Jerebova 2

8000

Novo mesto

S08

Okrožno sodišče v Celju

Prešernova 22

3000

Celje
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S09

Okrožno sodišče v Kopru

Ferrarska 9

6000

Koper

S10

Okrožno sodišče v Kranju

Zoisova 2

4000

Kranj

S11

Okrožno sodišče v Krškem

Cesta krških žrtev
12

8270

Krško

S12

Okrožno sodišče na Ptuju

Krempljeva 7

2250

Ptuj

S13

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

Kidričeva 1

2380

Slovenj Gradec

S20

Okrajno sod. v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino

Kersnikova 2

1000

Ljubljana

S23

Okrajno sodišče v Ljubljani

Miklošičeva 10

1000

Ljubljana

S24

Okrajno sodišče v Mariboru

Cafova 1

2508

Maribor

S25

Okrajno sodišče v Murski Soboti

Slomškova 21

9000

Murska Sobota

S26

Okrajno sodišče v Novi Gorici

Prvomajska 50

5000

Nova Gorica

S27

Okrajno sodišče v Novem mestu

Jerebova 2

8000

Novo mesto

S28

Okrajno sodišče v Celju

Prešernova 22

3000

Celje

S29

Okrajno sodišče v Kopru

Ferrarska 9

6000

Koper

S30

Okrajno sodišče v Kranju

Zoisova 2

4000

Kranj

S31

Okrajno sodišče v Krškem

Cesta krških žrtev
12

8270

Krško

S32

Okrajno sodišče na Ptuju

Vodnikova 2

2250

Ptuj

S33

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

Kidričeva 1

2380

Slovenj Gradec

S41

Okrajno sodišče v Ajdovščini

Gregorčičeva 28

5270

Ajdovščina

S42

Okrajno sodišče v Brežicah

Cesta prvih borcev
48

8250

Brežice

S43

Okrajno sodišče v Cerknici

Cesta 4. maja 23

1380

Cerknica

S44

Okrajno sodišče v Črnomlju

Trg svobode 1

8340

Črnomelj

S45

Okrajno sodišče v Domžalah

Ljubljanska 76

1230

Domžale

S46

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni

Kerenčičeva 3

9250

Gornja Radgona

S47

Okrajno sodišče v Grosupljem

Adamičeva 6

1290

Grosuplje

S48

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

Bazoviška 22

6250

Ilirska Bistrica

S49

Okrajno sodišče v Idriji

Mestni trg 1

5280

Idrija

S50

Okrajno sodišče na Jesenicah

Titova 37

4270

Jesenice

S51

Okrajno sodišče v Kamniku

Glavni trg 22

1241

Kamnik

S52

Okrajno sodišče v Kočevju

Ljubljanska 26

1330

Kočevje

S53

Okrajno sodišče v Lenartu

Jurovska cesta 15

2230

Lenart

S54

Okrajno sodišče v Lendavi

Glavna ulica 9

9220

Lendava

S55

Okrajno sodišče v Litiji

Jerebova 6

1270

Litija

S56

Okrajno sodišče v Ljutomeru

Prešernova 18

9240

Ljutomer

S57

Okrajno sodišče v Ormožu

Ptujska cesta 8c

2270

Ormož

S58

Okrajno sodišče v Piranu

Tartinijev trg 1

6330

Piran

20

S59

Okrajno sodišče v Postojni

Jenkova 3

6230

Postojna

S60

Okrajno sodišče v Radovljici

Gorenjska c. 15

4240

Radovljica

S61

Okrajno sodišče v Sevnici

Glavni trg 30

8290

Sevnica

S62

Okrajno sodišče v Sežani

Kosovelova 1

6210

Sežana

S63

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici Kolodvorska 10

2310

Slovenska Bistrica

S64

Okrajno sodišče v Slovenskih
Konjicah

Mestni trg 6

3210

Slovenske Konjice

S65

Okrajno sodišče v Šentjurju

Dušana Kvedra 45

3230

Šentjur

S66

Okrajno sodišče v Škofji Loki

Partizanska cesta 1a 4220

S67

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah Aškerčev trg 11

3240

Šmarje pri Jelšah

S68

Okrajno sodišče v Tolminu

Mestni trg 1

5220

Tolmin

S69

Okrajno sodišče v Trbovljah

Trg revolucije 11

1420

Trbovlje

S70

Okrajno sodišče v Trebnjem

Gubčeva cesta 9

8210

Trebnje

S71

Okrajno sodišče v Velenju

Prešernova 1

3320

Velenje

S72

Okrajno sodišče na Vrhniki

Cankarjev trg 8

1360

Vrhnika

S73

Okrajno sodišče v Žalcu

Levstikova 14

3310

Žalec

S74

Upravno sodišče Republike
Slovenije

Fajfarjeva 33

1000

Ljubljana

S75

Upravno sodišče Republike
Slovenije - Zunanji oddelek v
Mariboru

Ulica škofa
Maksimilijana
Držečnika 6

2000

Maribor

S76

Upravno sodišče Republike
Slovenije - Zunanji oddelek v Novi
Gorici

Rejčeva ulica 7

5000

Nova Gorica

S77

Upravno sodišče Republike
Slovenije - Zunanji oddelek v Celju

Trg celjskih knezov 3000
10

Celje

S81

Delovno sodišče v Celju

Gregorčičeva 6

3000

Celje

S82

Delovno sodišče v Kopru

Ferrarska 9

6000

Koper

S83

Delovno in socialno sodišče v
Ljubljani

Resljeva 14

1000

Ljubljana

S84

Delovno sodišče v Mariboru

Glavni trg 17

2000

Maribor

S85

Delovno sodišče v Kopru - Zunanji
oddelek v Novi Gorici

Kidričeva 14

5000

Nova Gorica

S86

Delovno sodišče v Kopru - Zunanji
oddelek v Postojni

Jenkova 3

6230

Postojna

S87

Delovno in socialno sodišče v
Ljubljani - Zunanji oddelek v
Brežicah

Cesta prvih borcev
48

8250

Brežice

S88

Delovno in socialno sodišče v
Zoisova 2
Ljubljani - Zunanji oddelek v Kranju

4000

Kranj

S89

Delovno in socialno sodišče v
Ljubljani - Zunanji odd. v Novem

8000

Novo mesto

Jerebova 2

21

Škofja Loka

mestu
S90

Delovno sodišče v Mariboru Zunanji oddelek v Murski Soboti

Slomškova 21

9000

Murska Sobota

S91

Delovno sodišče v Mariboru Zunanji oddelek v Slovenj Gradcu

Kidričeva 1

2380

Slovenj Gradec

S92

Delovno sodišče v Mariboru Zunanji oddelek na Ptuju

Krempljeva 7

2250

Ptuj

S93

Višje delovno in socialno sodišče

Dunajska 22

1000

Ljubljana

S94

Višje sodišče v Mariboru

Sodna ulica 14

2000

Maribor

S95

Višje sodišče v Celju

Prešernova 22

3000

Celje

S96

Višje sodišče v Kopru

Ferrarska 9

6000

Koper

S97

Delovno in socialno sodišče v
Ljubljani - Socialni oddelek

Komenskega 7

1000

Ljubljana

6.2 Šifrant informacijskih sistemov sodišča, ki uporabljajo elektronsko
vročanje
Opomba: Najnovejši šifrant je objavljen na spletnih straneh sodišča: www.sodisce.si
Šifra
Naziv vpisnika
Opis
ZKVP

eZK-vpisnik

Informacijski sistem za vodenje
zemljiško knjižnih zadev

INSVP

eINS-vpisnik

Informacijski sistem za vodenje
insolventnih postopkov

IVPN

I-vpisnik

Informacijski sistem za vodenje
izvršilnih postopkov

6.3 Šifrant vpisnikov, ki uporabljajo elektronsko vročanje
Opomba: Najnovejši šifrant je objavljen na spletnih straneh sodišča: www.sodisce.si
Vpisnik
Vpisnik kratica Opis
Šifra informacijskega
sistema
762

R-St

R-St

INSVP

761

Cst

Cst

INSVP

760

St

St

INSVP

04

Z

Izvršba-Zavarovanja

IVPN

03

In

Izvršba-na nepremičnino

IVPN

02

Ig

Izvršba-gospodarska

IVPN

01

I

Izvršba-civilna

IVPN

05

R

Izvršba-Razno

IVPN

00

VL

Izvršba-verodost.list.

IVPN

711

Izp

Izp

ZKVP

783

Dnp

Dnp vpisnik

ZKVP

22

702

SDn

SDn zadeve

ZKVP

710

Rz

Rz

ZKVP

703

CDn

CDn zadeve

ZKVP

6.4 Šifrant napak
Za prenos sporočil se uporablja shema in zapis napak, kot jih predvideva standard ebMS 3.0
(http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms_core-3.0-spec.html; glej razdelek: 6
Packaging of ebMS Errors in ) in profil AS4 (http://docs.oasis-open.org/ebxmlmsg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html; glej razdelek: 3.6 Additional
Features Errors).
Šifra napake

Kratek opis

Tip napake
(Severity)

Katergorija napake

Opis

SVEV:0201

IgnoredAlreadyRecei
vedMessage

warning

delivery

Opozorilo o prejemi
pošiljke, z datumom
prvega prejema.

SVEV:0202

ReceiverNotExists

failure

content

Naslovnik ne obstaja

6.5

Šifrant tipov vizualizacij obvestil, ki nastanejo v posopku e-vročanja

Tip

Naziv

Opis

Mime

http://www.sodisce.si/ZPP/DeliveryNotification

ObvestiloOPosiljki

Obvestilo o prispeli pošiljki

application/pdf

http://www.sodisce.si/ZPP/AdviceOfDelivery

Vrocilnica

Vročilnica

application/pdf

http://www.sodisce.si/ZPP/FictionNotification

ObvestiloOFikciji

Obvestilo naslovniku o
fiktivni vročitvi

application/pdf

http://www.sodisce.si/ZPP/AdviceOfDeliveryFiction

FiktivnaVrocitev

Obvestilo pošiljatelju o
fiktivni vročitvi

application/pdf

23

