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Digitalno potrdilo 
 
Digitalno potrdilo je nadomestek osebne izkaznice za poslovanje na internetu. Njegova naloga je, da v 
e-postopku, ki ga vodimo preko interneta, potrdi našo identiteto. 
Skoraj vse e-storitve za delovanje potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo. Pridobivanje digitalnega 
potrdila je za državljane Slovenije dokaj enostavno, zastonj in na voljo imamo več ponudnikov (na 
njihovih spletnih straneh najdemo vsa navodila za ustvarjanje, prevzem in uporabo digitalnih potrdil): 
• SIGEN-CA: Ministrstvo za notranje zadeve 
• Halcom CA 
• Pošta CA: Pošta Slovenije 
• AC NLB: Nova ljubljanska banka 
 
Zakaj je dobro imeti digitalno potrdilo? 
V času hitrega tempa življenja iščemo poti, kako lažje, hitreje in časovno neomejeno poslovati z organi 
javne uprave, oddajati vloge za razpise, registrirati svojo dejavnost in še marsikaj. Tudi koronakriza je 
pokazala, kako pomembno je digitalno poslovanje in  da je za izvedbo e-storitev nujen digitalni podpis. 
V prihodnje se nam obeta, da bomo vse vloge, zahtevke, obrazce in tudi pogodbe podpisovali zgolj 
digitalno. 
 
Zaradi vsestranske uporabnosti pri poslovanju se vse več oseb odloča za digitalno potrdilo SIGEN-CA, 
ki je za razliko od ostalih izdajateljev še vedno brezplačno. Izdajatelj predmetnega digitalnega potrdila 
je Ministrstvo za javno upravo. 
Lastnost kvalificiranega digitalnega potrdila je, da služi kot »osebna izkaznica«, njegova uporaba pa je 
enakovredna lastnoročnemu podpisu. Zaradi tega ima enako veljavnost in dokazno vrednost kot 
lastnoročen podpis. 
V 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je določeno, da je elektronski 
podpis enakovreden lastnoročnemu podpisu, če gre za varen elektronski podpis, ki je overjen s 
kvalificiranim potrdilom. 
 
Kdo lahko pridobi digitalno potrdilo? 
Digitalno potrdilo lahko pridobi polnoletni državljan RS oziroma tujec, ki ima v RS dodeljeno davčno ter 
enotno matično številko, mladoletna oseba, starejša od 8 let, s soglasjem starša oz. zakonitega 
zastopnika ter pooblaščenec za invalidno osebo na podlagi overjenega pooblastila. 
 
Kje in kako? 
Zahtevo za pridobitev digitalnega potrdila lahko vložijo fizične osebe na upravnih enotah in njihovih 
krajevnih uradih kjer koli v Sloveniji, saj krajevne pristojnosti ni. 
 
Z elektronskim poslovanjem sta nam tako prihranjena pot in čas, ki je v vse bolj ažurni sodobni družbi 
vedno bolj dragocen. 
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