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Kontekst

Varne ččččezmejne e-storitve in elektronske transakcije

Problemi v praksi
- Vzajemno priznavanje e-identifikacij
- Pomanjkanje interoperabilnosti sistemov za elektronski podpis
- Neenotna uporaba tehničnih standardov
- Odsotnost pravne varnosti zaradi različnih nacionalnih določb

Uredba EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije 
(eIDAS)

Vir: MJU. Predstavitev eIDAS, januar 2015.
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STORK 2.0

• Pilotni projekt iz programa CIP (Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost)
• 19 evropskih držav, 58 ustanov
• Podlaga za delo so rezultati projekta STORK
• Najpomembnejši novi elementi

- Poslovni atributi
- Prijava v imenu druge osebe
- Pravne osebe

E-izobražžžževanje

E-banččččništvo

Javne e-storitve za podjetja

E-zdravje
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Infrastruktura STORK 2.0
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Ponudniki identitete in akademskih atributov

Ponudniki identitete
- SIGOV-CA
- SIGEN-CA
- Pošta Slovenije
- NLB
- Halcom

Ponudniki akademskih atributov

- Slovenske visokošolske organizacije
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v 
Ljubljani

- Centralni evidenččččni sistem eVŠ
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Pilotne akademske e-storitve

Porazdeljeno e-izobraževalno okolje za 
skupni študijski program

Anonimne e-ankete

TADS (ang. trusted attribute display 
service)

Prijava na prosto delovno mesto ali razpis 
za štipendijo

Preverjanje kvalifikacij za zaposlitev

https://www.eid-stork2.eu/pilots/elearning/index.php/en/
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Virtualno uččččno okolje
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Virtualno uččččno okolje (II)
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Objava prostih delovnih mest in študentskih praks
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Anonimne e-ankete
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Druge pilotne storitve

E-banččččništvo

- Odprtje bančnega računa v drugi državi prek interneta
- Prijava v e-bančni sistem z nacionalnim digitalnim potrdilom
- Čezmejni e-računi (preverjanje)

Javne e-storitve za podjetja
- Preverjanje pooblastil za zastopanje v primeru uporabe e-
storitev v imenu podjetja
- Dodeljevanje pooblastil

E-zdravje

- Dostop pacienta do elektronske kartoteke
- Dostop pooblaščenca do elektronske kartoteke
- Overjanje zdravstvenih delavcev 

https://www.eid-stork2.eu/pilots/ehealth/index.php/en/

https://www.eid-stork2.eu/pilots/public_services/index.php/en/

https://www.eid-stork2.eu/pilots/ebanking/index.php/en/
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Koristi za deležžžžnike

Ponudnik storitev
Višja raven varnosti in zanesljivosti preverjanja identitete, preverjeni elektornski podatki o 
kvalifikacijah, večje število potencialnih uporabnikov

Izobražžžževalna ustanova
Dodatne učne priložnosti za študente in skupne izobraževalne aktivnosti z drugimi ustanovami, 
poenostavljena administrativna opravila, standardizacija (npr. elektronska različica priloge k diplomi)

Posameznik
Dostop do storitev kjerkoli in kadarkoli na podlagih nacionalnih poverilnic

Podjetja in druge organizacije
Preverjeni elektronski podatki o kvalifikacijah, manjša administrativna bremena s preverjanjem 
papirantih dokazil
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Prikaz pilotne storitve
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Prijava na razpis
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Izbira držžžžave
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Zahtevani podatki
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Overjanje
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Izbira ponudnika atributov
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Soglasje za zbiranje atributov
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Zbrani podatki
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Soglasje za razkritje podatkov



22

Dodatni podatki



23

Uspešno oddana prijava
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Hvala za vašo pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


