
e-Pooblastila – Kratka navodila 
 
E-pooblastila imajo podobno vlogo kot pooblastila na papirju, ki jih nadomeščajo, pri čemer je v 
sistemu e-pooblastil pooblaščanje za imetnike kvalificiranih digitalnih potrdil lahko v celoti 
elektronsko, možno pa je še vedno e-pooblastilo tudi natisniti, ga podpisati na papirju in posredovati 
na AJPES (kadar pooblastitelj ni imetnik digitalnega potrdila). Občutna prednost e-pooblastil je poleg 
hitrosti izvedbe in brezpapirnega poslovanja tudi v tem, da je mogoče pooblastiti tudi poslovni 
subjekt npr. odvetniško pisarno, kar pomeni, da so dejanski pooblaščenci aktualni zastopniki 
poslovnega subjekta. Dodatna prednost je, da je mogoče izdelati pooblastilo, ki dovoljuje 
pooblaščanje naprej kar pomeni, da lahko pooblaščenec posreduje pooblastilo, ki ga je prejel od 
stranke naprej - enemu ali več fizičnim osebam. Tako podeljenih pooblastil ni potrebno menjavati v 
primeru menjave zastopnika poslovnega subjekta ali v primeru menjave izvajalcev storitve, saj to v 
navedenem primeru lahko z nekaj kliki naredi zastopnik pooblaščenega poslovnega subjekta. 
 
Za uporabo e-pooblastil v eRTR in drugih spletnih storitvah AJPES mora biti prejemnik prijavljen na 
portalu AJPES. Uporabniško ime in geslo uporabnik izbere v času enkratne registracije. Podatki o 
registraciji se zapišejo v uporabniški profil, kamor lahko uporabniki, ki želijo poslovati povsem 
elektronsko, dodajo tudi svoje digitalno potrdilo, s čimer se identificirajo na portalu. S tem jim je 
omogočeno tudi e-podpisovanje dokumentov (npr. vlog v eRTR). Praviloma ima vsak uporabnik svoje 
uporabniško ime in svoj profil v katerega ima lahko dodano eno ali več lastnih digitalnih potrdil. V 
posamezen uporabniški profil je namreč mogoče dodajati samo digitalna potrdila iste osebe (ista 
davčna številka). 
 
Pregled in dodajanje digitalnih potrdil lahko prijavljeni uporabniki izvedejo na naslednji način: 
 
Na osnovni strani portala AJPES v oknu s podatki o uporabniku (zgoraj desno) izberete povezavo 
»Moja stran« potem pa v levem meniju še povezavo »Moja digitalna potrdila« v sklopu Pooblastila. 

 
 
Na seznamu Moja digitalna potrdila vidite morebitna aktivna digitalna potrdila, ki so že dodana v vaš 
profil. Če je seznam prazen, lahko digitalna potrdila dodate v profil s klikom na gumb [Dodaj].  
 

 
 
Ko izberete svoje digitalno potrdilo in ga potrdite, se potrdilo doda v vaš profil s čimer ste 
identificirani na portalu na osnovi česar vam sistem že dodeli morebitne obstoječe pravice.  
Te lahko pregledate z izbiro »Pregled pravic« v levem meniju.  
 

http://www.ajpes.si/nastavitve/moja_stran.asp
http://www.ajpes.si/pooblastila/po_cert.asp
https://www.ajpes.si/pooblastila/po_default.asp


 
 
V sklopu podatkov »Prejeta pooblastila« lahko vidite vsa prejeta pooblastila za opravljanje 
posameznih storitev na portalu AJPES v imenu pooblastiteljev.  
 

 
 
Če želenih pooblastil še ni na seznamu jih lahko pridobite tako, da  

- vam pooblastitelj izdela pooblastilo za opravljanje storitev v njegovem imenu ali  
- dokument s pooblastilom sami izdelate in ga posredujete pooblastitelju v podpis.  

Slednje naredite z izbiro povezave »Pripravi pooblastilo z vsemi naprednimi možnostmi za dodajanje 
pooblaščencev« v sklopu Dodajanje dokumentov za pooblaščanje1. Izpolnite podatke v sklopu A, po 
potrebi tudi D (privzeto veljavnost pooblastila ni omejena) in shranite podatke nakar se prikaže 
celoten obrazec. Izpolniti je potrebno prejemnika pooblastila v sklopu B. Pooblaščenci. Prejemnik 
pooblastila je lahko poslovni subjekt – B.1. (npr. odvetniška pisarna), kar je priporočljiva izbira, če se 
za stranko opravljajo storitve dalj časa in je možna menjava izvajalca – vlagatelja zahtev, ali pa na eno 
ali več fizičnih oseb, ki so jih pooblasti na davčno številko - B.2. ali uporabniško ime na portalu AJPES 
– B.4. Vsako osebo se pooblasti samo v enem podsklopu B.   
 
V nadaljevanju je potrebno izbrati še storitev za katero velja pooblastilo. Za potrebe eRTR sta aktualni 
naslednji kategoriji: 

         RTR – oddaja zahtev za pridobivanje podatkov o imetnikih TR - fizičnih oseb (z označitvijo 
kategorije »vpogled, vnos ali oddaja« bo pooblaščenec pridobil pravice za oddajo zahtev za 
pridobivanje podatkov); 

         RTR – neposreden vpogled v podatke imetnikov TR - fizičnih oseb (z označitvijo kategorije 
»vpogled« bo pooblaščenec/upravičenec pridobil pravice za neposredni dostop do podatkov – 
zgolj osebe in organi, določeni v 147. členu Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)). 

 

 
 
Odkljukate pravice pri eni od navedenih storitev (npr. odvetniške pisarne pri prvi storitvi) in podatke 
ponovno shranite. S tem je izdelava dokumenta zaključena in dokument lahko z gumbom [Oddaj 

                                                           
1
 Zastopniki poslovnih subjektov imajo še dodatno - enostavnejšo možnost za izdelavo pooblastila, ki se glasi na 

njihov poslovni subjekt. Opis je v Priročniku za uporabo e-pooblastil. 



dokument za pooblastilo] oddate v sistem e-pooblastil. Dokument je potrebno še podpisati, kar 
lahko naredi zastopnik pooblastitelja elektronsko, če mu pošljete dokument po e-pošti (izberete 
povezavo »iz svoje e-pošte« pod točko 1.) ali pa na papirju, če mu dokument natisnete (izberete 
gumb [Natisni potrdilo] in mu ga posredujete. E-podpisana pooblastila imajo takojšno veljavnost, 
pooblastila podpisana na papirju pa veljajo po prejemu dokumenta na izpostavi AJPES in njihovi 
aktivaciji s strani referenta. 
 


