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Opis storitve
Spletni program eEdp je nameščen na portalu AJPES in omogoča preverjanje
informacij, ali je imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP) zastopnik
poslovnega subjekta.

Kvalificirana digitalna potrdila
V podatkovni bazi sistema EDP se med AJPES in registriranimi overitelji avtomatsko
izvaja dnevna izmenjava podatkov naslednjih izdajateljev kvalificiranih digitalnih
potrdil (KDP) zastopnikov:
 ACNLB
 ACNLB SubCA
 HALCOM CA FO
 Halcom CA FO e-signature 1
 HALCOM CA PO 3
 Halcom CA PO e-signature 1
 POSTARCA
 POSTARCA G2
 SIGEN-CA
 SIGEN-CA G2
 SIGOV-CA
 SI-PASS-CA
Poleg navedenih izdajateljev KDP bodo v sistem vključeni tudi drugi izdajatelji KDP,
če bodo imetniki teh KDP predložili vlogo (EP-VLEDP-I) za vključitev v sistem.

Poizvedbe
Iskanje se izvede na podlagi vpisa naslednjih iskalnih parametrov:
 matična številka enote PRS (7 ali 10 mestna oznaka)
in/ali davčna številka enote PRS (8 mestna številka),
 davčna številka zastopnika (neobvezno, 8 mestna številka),
 oznaka izdajatelja KDP,
 serijska številka KDP.
Vpisati je potrebno vsaj en identifikator poslovnega subjekta (matično ali davčno
številko) in vse ostale parametre, razen davčne številke zastopnika, katere vnos ni
obvezen.
Serijska številka (Serial number) KDP mora biti vpisana v hexadecimalnem formatu,
kot prikazuje slika javnega dela KDP.
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Slika javnega dela KDP v orodju
Microsoft internet explorer

Na podlagi vpisa iskalnih parametrov in klika gumba Išči, spletni program vrne na
ekran enake informacije, kot spletni servis wsEdp oddaljeni aplikaciji.

Rezultati poizvedb
Odgovor je lahko opozorilo na napako, če niso bili podani zadostni pogoji za
preverjanje, ali informacija o statusu imetnika digitalnega potrdila, ki je lahko:

ali

Za dodatno pojasnilo, zakaj v sistemu EDP ni podatka, da je imetnik KDP
zastopnik poslovnega subjekta, je potrebno prebrati dodatno pojasnilo na
ekranu.

Ta pojasnila so lahko naslednja:


V Poslovnem registru Slovenije ni vpisanega subjekta z navedeno
davčno številko. Prosimo, da obstoj poslovnega subjekta v Poslovnem
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registru Slovenije preverite še z vpisom njegove matične številke kot
enoličnega identifikatorja poslovnega subjekta.
V Poslovnem registru Slovenije ni vpisanega subjekta z navedeno
matično številko. Prosimo, preverite pravilnost vpisanega podatka o
matični številki kot enolični identifikaciji poslovnega subjekta.
V evidenci digitalnih potrdil pri tem izdajatelju ni podatkov o
potrdilu s to serijsko številko.
Pravnoorganizacijska oblika <oblika> ni predvidena v sistemu EDP.
V Poslovnem registru Slovenije ni osebe s to davčno številko.
Poslovni subjekt je vpisan v Poslovni register Slovenije. Zastopnik s
to davčno številko ni zastopnik tega subjekta.
Poslovni subjekt je vpisan v Poslovni register Slovenije. Zastopnik s
to davčno številko je v sistemu EDP, vendar se ne ujemajo podatki o
kvalificiranem potrdilu. Preverite izdajatelja digitalnega potrdila.
Poslovni subjekt je vpisan v Poslovni register Slovenije. Zastopnik s
to davčno številko je v sistemu EDP, vendar se ne ujemajo podatki o
kvalificiranem potrdilu. Preverite serijsko številko digitalnega
potrdila.
Poslovni subjekt je vpisan v Poslovni register Slovenije. Zastopnik s
to serijsko številko in izdajateljem je v sistemu EDP, a se ti
podatki ne ujemajo z davčno številko zastopnika.
Poslovni subjekt je vpisan v Poslovni register Slovenije, vendar v
Evidenci digitalnih potrdil ni podatkov o kvalificiranem digitalnem
potrdilu njegovega zastopnika.
Kvalificirano digitalno potrdilo je preklicano!
Kvalificirano digitalno potrdilo ni veljavno!
V Poslovnem registru Slovenije je zastopnik vpisan, uredite še vrsto
zastopnika.
Vpisani podatki se ne ujemajo s podatki vpisanimi pri zastopniku tega
poslovnega subjekta.

Zaradi napačnega vpisa iskalnih parametrov lahko spletni program vrne naslednja
opozorila:






Matična in davčna številka poslovnega subjekta sta napačni!'
Napačen izdajatelj <oznaka izdajatelja> - ni v šifrantu AJPES!
Manjka eden od ključnih podatkov: matična ali davčna številka, šifra
CA, serijska številka digitalnega potrdila!
Poteka redno osveževanje podatkov v sistemu EDP - s preverjanjem
poskusite kasneje!
Napačno uporabniško ime ali geslo za dostop do informacij EDP!

Če spletni program vrne negativni odgovor (Ni podatka …), uporabnik pa je vpisal
pravilno matično ali davčno številko poslovnega subjekta, se na ekranu zapišejo javni
podatki poslovnega subjekta (naziv, naslov, kraj), sicer pa le vpisani iskalni podatki
za kontrolo vnosa.
Spletni program vrne uporabniku v posebnem okvirju tudi elektronsko podpisan
odgovor v XML obliki. Tega lahko za evidenco kopirate in shranite v XML datoteko.
Odgovor v XML obliki moramo shraniti v formatu UTF-8.
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Pozitivni
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Negativni
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Odgovor v XML strukturi

8 od 8

