
NAVODILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE 

Zahtevek za izdajo potrdila vložite na predpisanem obrazcu (bodisi za fizično bodisi za pravno osebo) 

ki mora biti v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan.  

Lahko ga pošljete s Pošto Slovenije na naslov Ministrstva za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000, 

Ljubljana, (dalje ministrstvo) ali oddate osebno v sprejemni pisarni ministrstva v poslovnem času (vhod 

iz Cankarjeve ulice). 

Poslovni čas sprejemne pisarne: 
 
- v ponedeljek od 9:00 do 15:30, 
- v torek od 9:00 do 15:30,  
- v sredo od 9:00 do 16:00,  
- v četrtek od 9:00 do 15:30, 
- v petek od 9:00 do 14:30. 
 
Zahtevek za fizične osebe, podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom, lahko oddate tudi prek 

portala eUprava ali pošljete v varni elektronski predal evidence.mp@vep.si.  

Zahtevek za pravne osebe, podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom ali kvalificiranim 

elektronskim žigom, lahko pošljete v varni elektronski predal evidence.mp@vep.si. Za lastnoročno 

podpisano zahtevo se namreč šteje tudi zahteva, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom ali 

kvalificiranim elektronskim žigom za pravne osebe. 

Varen elektronski predal je elektronski naslov uporabnika v informacijskem sistemu za varno 

elektronsko vročanje, ki ga upravlja izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja. Izvajalci storitev 

varnega elektronskega vročanja, pri katerih lahko zunanji kvalificirani uporabniki informacijskega 

sistema odprejo varni elektronski predal za elektronsko vročanje, so: 

• Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor 

• EIUS d.o.o., Vrtna ulica 22, 1000 Ljubljana 

Za registracijo varnega elektronskega predala potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (KDP), ki ga 

je izdal eden od registriranih overiteljev v Republiki Sloveniji. Pri tem je treba vedeti, da elektronski 

naslovi kot na primer gmail.com, siol.si in drugi niso varni elektronski predali, zato potrdil na te naslove 

ne vročamo.  

Dodajamo še nekaj pomembnih informacij: 

• če zahtevek za izdajo potrdila oddate prek portala eUprava, vam ga bomo posredovali po 

navadni pošti na uradno prijavljen naslov za vročanje; 

• če vam potrdilo iz uradnih evidenc posredujemo s Pošto Slovenije, je prav tako poslano na 

uradno prijavljen naslov za vročanje; 

V kolikor vloga za posredovanje podatkov iz uradnih evidenc ne bo vložena na predpisanem obrazcu 

in na enega izmed navedenih načinov, jo bomo skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, 

zavrgli. 

Za več informacij smo dosegljivi na: 

tel. št.: (01) 369 5342; fax: (01) 369 5625; e-naslov: ke.mp@gov.si 


