
PREVZEM NAMENSKEGA DIGITALNEGA POTRDILA 

ENAKO ZA VSE BRSKALNIKE 
 

1. Za prevzem potrdila se prijavite v edavke (izberete zavezanca) kliknete na Prejeti dokumenti 

dokumenti. Kliknite na številko dokumenta. 

 

 

2. Kliknite na modro povezavo, ki je označena na sliki. 

 

  



3. Odpre se spletna stran za prevzem. V polje Referenčna številka vnesete referenčno številko 

iz obrazca v polje Geslo za prevzem pa geslo iz dokumenta (na sliki je zgolj primer vsaka 

stranka prejme drugačno geslo). Po vnosu referenčne številke in gesla kliknite Naprej. 

 

4. Pojavi se spodnje obvestilo in kliknete Prevzem. 

 

POZOR – po kliku na gumb Prevzem postopka nikakor ne prekinjajte sicer bo digitalno potrdilo 

izgubljeno! 

Prevzem potrdila je mogoč v različnih brskalnikih. V nadaljevanju je navodilo za prevzem v sledečih 

brskalnikih (kliknite na povezavo): 

Internet explorer 11 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

  



PREVZEM V INTERNET EXPLORER 11 
 

1. Ko kliknete na gumb Naprej se pojavi vrstica v spodnjem delu brskalnika, ki nas sprašuje ali 

želimo shraniti geslo za spletno stran. Kliknemo Ne za to spletno mesto. 

 
 

2. Nato kliknete gumb Prevzem. V spodnjem delu brskalnika se pojavi vrstica z gumbi Odpri, 

Shrani, Prekliči. Kliknete na gumb Shrani. Če kliknete odpri se bo zagnal čarovnik za uvoz 

digitalnega potrdila v shrambo Windows. 

 

3. Nato klikne na Odpri mapo. 

 

  



Po opravljenem prenosu lahko potrdilo poiščemo tudi tako, da kliknemo na Orodja in izberemo 

Prikaži prenose. 

 

Kliknite na povezavo Prenosi in se bo odprl raziskovalec datotek.  

 

  



 

ISKANJE NAMENSKEGA POTRDILA NA RAČUNALNIKU 
 

Certifikat je shranjen v obliki p12. Ime je referenčna številka (davčna št-zaporedna št. certifikata).p12 

V tem primeru 48889679-1.p12  

 

 

Certifikat lahko poiščete tako, da zaženete raziskovalca datotek in vtipkate davčno številko v iskalnik 

kot je prikazano na sliki. 

 

Z dvoklikom na datoteko lahko zaženete čarovnik za uvoz digitalnega potrdila v shrambo 

operacijskega sistema. 

 

  



PREVZEM V GOOGLE CHROME 
 

1. Po kliku na gumb Naprej se v desnem zgornjem kotu pojavi ključ in okno z vrpašanjem ali 

želimo shraniti geslo za spletno mesto. Kliknemo Nikoli. In kliknemo na gumb Prevzem. 

 

2. V levem spodnjem kotu brskalnika se pojavi datoteka. S klikom na datoteko se zažene 

čarovnik za uvoz potrdila. Kliknite na puščico in izberite Pokaži v mapi. Odprlo se bo okno 

raziskovalca datotek (za primer kliknite tukaj).  

 

Če bi slučajno šlo kaj narobe lahko pogledate v prenose. Kliknete menijsko ikono in izberete Prenosi. 



 

 

Kliknite na Prikaži v mapi. Odprlo se bo okno raziskovalca datotek (za primer kliknite tukaj).  

 

 

 

  



PREVZEM V MOZILLA FIREFOX 
 

1. Po kliku na gumb Naprej se pojavi okno v zgornjem levem kotu, ki sprašuje ali želimo shraniti 

geslo za ta spletni obrazec. Kliknemo na puščico in izberemo Nikoli ne shrani gesla za to 

stran. 

 

2. Nato kliknemo na gumb Prevzem 

 

3. Odpre se okno in izberemo Shrani datoteko. 

 

 



 

4. Datoteka se bo prenesla na disk. Poiščemo jo tako, da kliknemo na puščico za prenose v 

zgornjem desnem kotu brskalnika kot je označeno na sliki. 

 

5. Kliknemo na ikono z mapico kot je označeno na spodnji sliki in se bo odprl raziskovalec 

datotek (za primer kliknite tukaj). Namensko digitalno potrdilo bo že izbrano. Datoteko lahko 

shranimo na drugo lokacijo ali pa jo namestimo z dvoklikom (glej Čarovnik za uvoz 

namenskega digitalnega potrdila). 

 

 
 

  



NAPAKA PRI PREVZEMU 
 

1. Če narobe vnesete referenčno številko ali geslo se pojavi napaka. Kliknite na povezavo Nazaj 

na začetno stran ali Nazaj na ponovitev zahtevka. 

 

 

2. Napaka, ki se pojavi v Google Chrome, če je prišlo do težave pri povezovanju s strežnikom. 

Poskusite ponovno. Če javi, da je bilo potrdilo že prevzeto oddajte nov zahtevek za 

pridobitev.  

 

 

  



ČAROVNIK ZA UVOZ NAMENSKEGA DIGITALNEGA POTRDILA V 

SHRAMBO POTRDIL WINDOWS (ZA INTERNET EXPLORER IN GOOGLE 

CHROME) 
 

1. Za mesto shrambe izberite Trenutni uporabnik. Če boste izbrali lokalni računalnik potrdilo ne 

bo vidno trenutnemu uporabniku. Nato kliknite Naprej in še enkrat Naprej. 

 

2. Vnesite geslo za zasebni ključ to je geslo za prevzem in namestitev, ki ste ga prejeli v 

dokumentu na portalu eDavki. Če boste digitalno potrdilo nameščali na več računalnikih 

oziroma napravah, morate obvezno označiti Omogoči izvoz tega ključa sicer certifikata ne 

boste mogli prenesti na drugo napravo. 

 



3. Izberete shrambo potrdil, če nimate posebne shrambe pustite Samodejno izberi shrambo 

potrdil glede na vrsto potrdila. 

 

In kliknete Dokončaj. 

 



 

Po kliku Dokončaj se pojavi obvestilo kliknete DA. 

 

Namensko digitalno potrdilo se je namestilo v shrambo Windows. Zaženite Internet explorer in 

kliknite na orodja, internetne možnosti, zavihek vsebina in nato Potrdila. Potrdilo se glasi na 

zavezanca in ga je izdal TaxCA. Primer je na sliki.  

  



UVOZ NAMENSKEGA DIGITALNEGA POTRDILA V MOZILLO FIREFOX 
 

1. Kliknite na menijsko ikono in izberite Možnosti. 

 

2. Izberite Napredno in nato Preglej digitalna potrdila.  

 

 

 

 

 



3. Odprlo se bo okno za pregled digitalnih potrdil. Kliknite na gumb Uvozi. 

 

4. Postavite se v mapo, kjer ste shranili digitalno potrdilo, ga izberete in kliknete na gumb 

Odpri. 

 

 

 

 



5. Odpre se pogovorno okno za izbiro programske varnostne naprave, v kolikor imate kartico 

kliknite na puščico in ustrezno izberite sicer kliknite V redu. 

 

6. Vnesite geslo, ki ste ga prejeli v dokumentu za prevzem na portalu eDavki in kliknite V redu.  

 

Po vnosu pravilnega gesla se pojavi opozorilo. 

 

7. Namensko potrdilo je vidno v zavihku Vaša digitalna potrdila. 
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