
Spletni portal Evropski plačilni nalog 

Predstavitev projekta 

V skladu z zastavljenimi cilji projekta, je projektni partner pripravil prototip spletnega portala 

za elektronsko oddajo evropskega plačilnega naloga. 

Spletni portal Evropski plačilni nalog omogoča enostavno oddajo plačilnih nalogov oziroma 

sodnih zahtevkov preko spleta. Zasnovan je bil za meddržavno uporabo. Vendar je ta prototip 

zaenkrat orientiran le na slovensko sodstvo. 

Postopek za oddajo evropskega plačilnega naloga je zelo preprost: 

1. Pravilno izpolnjen obrazec za evropski plačilni nalog. 

2. Uspešno izpolnjen čarovnik, v katerega vpišemo podatke o višini terjatve, podatke o 

tožniku in tožencu ter pravilno izpolnjen obrazec E v PDF formatu. 

3. Potrditev oddaje podatkov o plačilnem nalogu in prenos digitalno podpisanega 

potrdila, ki ga izda portal in potrjuje, da je uporabnik plačilni nalog resnično oddal. 

 

 

Slika1: Evropski plačilni nalog, obrazec E 

 



 

 

V Sloveniji imamo: 

 11 okrožnih sodišč, 

 44 okrajnih sodišč. 

Poslan plačilni nalog se dodeli določenemu sodišču glede na dve karakteristiki: 

 višina zneska zahtevka, 

 kraj prebivališča tožene stranke. 

Če je višina zahtevka višja od 8.345,85€ je plačilni nalog pod pristojnostjo okrožnega sodišča, 

drugače pa je pod pristojnostjo okrajnega sodišča. Sodba se izvrši v tistem sodišču katero je 

pristojno za kraj v katerem je stalno prebivališče toženca. 

 

Podrobnosti izdelave projekta 

Arhitekturne podrobnosti projekta 

 

Portal temelji na sledečem konceptualnem modelu (Slika 2), ki vsebuje naslednje 

pomembnejše entitete: 

• Uporabniki – shranjevanje podatkov o registriranih uporabnikih spletnega portala; 

• Uporabniške vloge – definiranje vlog in dovoljenj uporabnikov kot so navaden 

uporabnik, administrator, sodnik ipd.; 

• Države – seznam držav v Evropski uniji; 

• Občine – seznam občin, vsaka občina je vezana na določeno državo; 

• Naselja – seznam naselij, ki so vezane na občino ter pošto; 

• Pošte – seznam pošt; 

• Sodišča – seznam sodišč; 

• Tipi sodišč – možni tipi sodišč (okrožno ali okrajno sodišče); 



• Plačilni nalogi – vsebuje plačilne naloge, ki jih oddajo uporabniki spletnega portala v 

obliki PDF datotek ter podatke o tožencih in tožnikih, vsak plačilni nalog je vezan na 

določenega sodnika v izbranem sodišču, kateremu je bil nalog dodeljen. 

 

Slika 2: Izdelan entitetni model portala 

Ker projekt vsebuje veliko entitet, nad katerimi se vršijo relativno podobne CRUD operacije 

(operacije ustvarjanja, posodabljanja in brisanja podatkov v entiteti), smo se odločili uporabiti 

generični repozitorij, ki vsebuje množico skupnih metod za manipulacijo nad entitetami [16]: 

 Delete – brisanje posameznega vnosa ali skupine vnosov posamezne entitete glede 

na podane filtre, karakteristike; 

 Update – posodabljanje, spreminjanje posameznega vnosa izbrane entitete; 

 Insert – dodajanje novega vnosa v posamezno entiteto; 

 Get, GetById – pridobivanje posameznega vnosa ali skupine vnosov posamezne 

entitete glede na podane filtre, karakteristike. 

 

To je bil bistven del naloge, ki se je razlikoval, od v vodiču zgoraj, predstavljenega 

repozitorija. Takšen način ustvarjanja generičnega repozitorija smo iz vodiča izpustili, ker bi 

vse skupaj samo nepotrebno dodatno zakompliciralo težavnost izdelave aplikacije, katere 

namen je bil ravno splošna preprostost. 



Pri ustvarjanju specifičnih repozitorijev (Slika ), kot je na primer repozitorij naselij ali 

repozitorij sodišč, smo vedno dedovali iz generičnega repozitorija tako, da je vsak na novo 

izpeljan repozitorij že vseboval delujoče skupne metode za manipulacijo nad podatki entitet. 

V izpeljanih repozitorijih smo naknadno dodali samo tiste metode, ki so bile potrebne za 

specifične operacije nad posameznimi entitetami. 

Izbran vzorec je omogočal plast abstrakcije (skril je podrobnosti implementacije dostopa do 

podatkov) med poslovno logiko in dostopom do podatkov tako, da je promoviral šibko 

sklopljenost posameznih plasti, zmanjšanje podvajanja kode, boljšo strukturo, preglednost in 

vzdrževalnost kode ter boljšo podporo za testiranje enot. 

 

 

Slika 3: Razredni diagram repozitorijev 

Vzorec delovna enota (Unit Of Work) 

Obstoječe repozitorije smo združili v načrtovalski vzorec Unit of work (delovna enota) (Slika 

), ki je omogočal uporabo skupnega objektnega konteksta različnim repozitorijem, ki so bili 

del iste transakcije. Povedano z drugimi besedami: s pomočjo vzorca je bilo možno 

usklajevanje vseh posodobitev medsebojno odvisnih repozitorijev v podatkovni bazi. Delovna 

enota je vodila seznam objektov, na katere so vplivale poslovne transakcije. Prav tako je 

usklajevala zapis sprememb in razreševanje težav z vzporednim dostopom. 



 

 

Slika 4: Enota dela 

 

Uporabniška dovoljenja in avtentikacija z digitalnim potrdilom 

Izdelan spletni portal uporabljajo različne vrste uporabnikov, kateri imajo med seboj različne 

pravice dostopa do določenih delov portala. Portal okvirno vsebuje naslednji skupek 

uporabniških vlog, ki se dodeljujejo uporabnikom glede na njihove značilnosti: 

 administrator – upravitelj portala, ki lahko upravlja z uporabniki (dodeljuje, 

odvzema pravice) ureja podatke v podatkovni bazi in podobno; 

 registriran uporabnik – registriran uporabnik brez posebnih pravic; 

 sodnik – uporabnik, ki lahko pregleduje plačilne naloge in 

 onemogočen uporabnik – uporabnik katerega račun je onemogočil administrator 

portala zaradi določenih razlogov. 



Avtentikacija uporabnika poteka v dveh korakih. Vedno, ko se uporabnik želi prijaviti v portal 

spletni brskalnik prikaže okno za izbiro digitalnih potrdil. Uporabnik izbere lastno digitalno 

potrdilo ter vpiše svoje uporabniško ime in geslo (Slika ). V primeru, da se serijska številka 

digitalnega potrdila ne ujema s serijsko številko potrdila uporabniškega računa, ki je shranjen 

in asociiran v podatkovni bazi portala, portal izpiše obvestilo o napaki, ki poziva uporabnika, 

da kontaktira z administratorjem portala (Slika ). V primeru, da pri prijavi ne pride do nobenih 

napak, uporabnika uspešno prijavi v sistem in preusmeri na glavno stran portala. 

 

 

Slika 4: Napaka pri prijavi v portal zaradi uporabe napačnega digitalnega potrdila 

 

Izdelava administrativnega dela spletnega portala 

Najbolj kompleksna in časovno potratna naloga je bila izdelava administrativnega dela portala 

(Slika ). Pri izdelavi administrativnega dela smo uporabili jQuery vtičnik jTable, ki se je 

uporabljal za ustvarjanje tabel, ki temeljijo na AJAX-u (Asinhronemu JavaScript-u in XML-

ju). S pomočjo jTable smo prikazovali in manipulirali (CRUD operacije) s podatki 

podatkovne baze spletnega portala. 

Administracija je obsegala naslednja bistvena področja: 

 administracija držav, 

 administracija občin in asociiranje občin s sodišči, 

 administracija in asociiranje naselij s poštami, ki so pristojne za določena naselja, 

 administracija pošt, 

 administracija sodišč, 



 administriranje in asociiranje uporabnikov in uporabniških vlog, 

 asociiranje sodnikov. 

 

 

Slika 5: Administracija uporabnikov 

 

Čarovnik za oddajo evropskega plačilnega naloga 

Za oddajo plačilnih nalogov smo ustvarili spletni čarovnik. Čarovnik je bil logično razdeljen 

na štiri dele - korake: 

 podrobnejši podatki o sodnem zahtevku, 

 osebni podatki o tožniku, 

 osebni podatki o tožencu, 

 predogled podatkov pred končno oddajo zahtevka (Slika Error! No text of 

specified style in document.). 

 

Uporabnik se je lahko prosto premikal že med vpisanimi koraki, če je pravilno vpisal vse 

podatke določenega koraka. V primeru, da je uporabnik na določenemu koraku pustil prazna 



ali napačno izpolnjena polja, so se na čarovniku izpisale napake. Prav tako se je onemogočilo 

napredovanje v naslednji, višji korak čarovnika. 

 

 

Slika Error! No text of specified style in document.: Zadnji korak čarovnika, ki omogoča 

predogled plačilnega naloga pred dokončno oddajo 

Na predzadnjem koraku čarovnika smo z uporabo JavaScript knjižnice jQuery pripravili 

obrazec za oddajo PDF datotek. Obrazec je preveril ali je bila izbrana datoteka pravilne 

velikosti (manjša od 5 MB) in pravilnega formata (PDF format). V primeru, da datoteka ni 

bila primerna, se je pojavilo opozorilo o napaki. V nasprotnem primeru se je datoteka 

naložila, ob uspešni oddaji sodnega zahtevka, torej po zaključku korakov čarovnika. 

 

Izdelava strani za prikaz plačilnih nalogov izbranega sodnika 

Dostop do sodniške sekcije portala (Slika ) je bil dovoljen samo uporabnikom s statusom 

sodnika. Sodnik je lahko pregledoval seznam sodnih nalogov, ki so mu bili dodeljeni glede na 

specifično sodišče, v katerem je bil zaposlen. S klikom na posamezni sodni nalog se je 

prikazala podstran, preko katere so bile vidne vse podrobnosti posameznega sodnega zahtevka 

(Slika ). S klikom na hiperpovezavo »Download« si je sodnik lahko prenesel PDF datoteko 

preko katere je sodnik lahko nadaljnje obravnaval izbrani sodni zahtevek (Slika ). PDF 

datoteka je bila poimenovana z datumom oddaje ter imenom vročitelja sodnega zahtevka. 



 

 

Slika 7: Sodni zahtevki vezani na sodnika 

 

 

Slika 8: Podrobnosti o izbranemu sodnemu zahtevku 



 

Slika 9: Prenos PDF datoteke iz portala 

 

  



Prva javna predstavitev prototipa je bila izvedena, na mednarodni konferenci na Pravni fakulteti v 

Mariboru, junija 2012. 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 


