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1 NAVODILO 

Kvalificirano potrdilo služi za identifikacijo (ugotavljanje istovetnosti) uporabnika v elektronskem 
poslovanju. 
Način dostopa do vaših podatkov na našem spletnem portalu bo spremenjen in s tem bolj varen. Prijava z 
uporabniškim imenom in geslom bo zamenjana z uporabo kvalificiranega potrdila. Zato KDD potrebuje 
javni del vašega kvalificiranega potrdila (datoteka .cer). Glavna odgovornost overitelja kvalificiranih potrdil 
je potrjevanje istovetnosti uporabnikov, kar je podobno izdajanju potnih listin ali osebnih izkaznic, le da 
kvalificirano potrdilo v papirni obliki ne obstaja. Spisek ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja se 
nahaja na naslovu 
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/reg_ver22.pdf . 
 
V primeru, da že uporabljate kvalificirano potrdilo na pametni kartici (npr. za dostop do bančnih storitev) 
ali pa ga imate nameščenega na vašem računalniku in je izdan pri enem izmed ponudnikov kvalificiranih 
storitev zaupanja (točka 1), ga lahko uporabite tudi za dostop do vaših podatkov na spletnem portalu 
KDD. Potreben je samo še izvoz javnega dela kvalificiranega potrdila (točka 2), ki ga posredujete 
elektronsko na naslov pomoc@kdd.si . 
 
1.KAKO PREVERITI, ČE JE KVALIFICIRANO POTRDILO IZDANO PRI 
PONUDNIKU KVALIFICIRANIH STORITEV ZAUPANJA? 
 
Odprete internet explorer, v meniju Tools izberete Internet options in izberete zavihek Content 
 

 
Kliknete na gumb Certificates. 
Z dvoklikom na kvalificirano potrdilo se vam odprejo podrobnosti. 
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2.KAKO IZVOZIM JAVNI DEL KVALIFICIRANEGA POTRDILA? 
 
Odprete internet explorer, v meniju Tools izberete Internet options in izberete zavihek Content 
 

 
Kliknete na gumb Certificates. Izberete kvalificirano potrdilo in kliknete na gumb Export. 
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Odpre se vam čarovnik za izvoz kvalificiranega potrdila. Izvozite samo javni del kvalificiranega potrdila! 
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Datoteko .cer shranite in skupaj z zahtevo posredujte na elektronski naslov pomoc@kdd.si . 

3. POVEZAVE 
 
V primeru, da nimate kvalificiranega potrdila, ga lahko pridobite pri enem izmed ponudnikov 
kvalificiranih storitev zaupanja na naslovu: 
http://postarca.posta.si/  
http://www.sigen-ca.si/  
http://www.halcom.si/  
http://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila 

 


