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1. Digitalna potrdila

NAPREDNO KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO NA PAMETNI KARTICI 
Kvalificirana digitalna potrdila z dvema paroma ključev in obvezno uporabo pametne kartice se 
lahko uporabljajo za varen elektronski podpis, za šifriranje in kontrolo dostopa. 
Za delo potrebujete čitalnik pametnih kartic. 

Informativni 
izračun 

cene 
za 1 leto 

Veljavnost 
potrdila 

Cena z 22% 
DDV, 

veljavnost 
3 leta 

1. Standardni postopek izdaje
Digitalno potrdilo je izdano najkasneje v 5-ih delovnih 
dneh po oddaji vse potrebne dokumentacije in prejetem 
plačilu.

28,85 € 3 leta 86,55 € 

2. »HITRO« naročilo
Digitalno potrdilo je izdano v enem dnevu po oddaji vse 
potrebne dokumentacije in prejetem plačilu.

35,58 € 3 leta 106,75 € 

NAPREDNO KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO NA USB KLJUČU 
Kvalificirana digitalna potrdila z dvema paroma ključev in obvezno uporabo ključa USB se lahko 
uporabljajo za varen elektronski podpis, za šifriranje in kontrolo dostopa. 

Informativni 
izračun 

cene 
za 1 leto 

Veljavnost 
potrdila 

Cena z 22% 
DDV, 

veljavnost 
3 leta 

1. Standardni postopek izdaje
Digitalno potrdilo je izdano najkasneje v 5-ih delovnih 
dneh po oddaji vse potrebne dokumentacije in prejetem 
plačilu.

34,62 € 3 leta 103,86 € 

2. »HITRO« naročilo
Digitalno potrdilo je izdano v enem dnevu po oddaji vse 
potrebne dokumentacije in prejetem plačilu.

41,33 € 3 leta 123,99 € 
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OBNOVA KVALIFICIRANEGA DIGITALNEGA POTRDILA 

Informativni 
izračun 

cene 
za 1 leto 

Veljavnost 
potrdila 

Cena z 22% 
DDV, 

veljavnost 
3 leta 

1. OBNOVA - Prevzem kvalificiranih digitalnih potrdil na 
obstoječo pametno kartico ali ključ USB

16,67 € 3 leta 50,02 € 

2. OBNOVA – Elektronsko naročilo kvalificiranih digitalnih 
potrdil na novi pametni kartici 22,03 € 3 leta 66,09 € 

2. OBNOVA – Elektronsko naročilo kvalificiranih digitalnih 
potrdil na novem ključu USB

26,43 € 3 leta 79,30 € 

2. Kvalificiran elektronski žig

KVALIFICIRAN ELEKTRONSKI ŽIG je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni 
fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota. Kvalificiran elektronski žig 
z enim parom ključev se uporablja za varno elektronsko žigosanje, šifriranje in kontrolo dostopa. 

Informativni 
izračun 

cene 
za 1 leto 

Veljavnost 
potrdila 

Cena z 22% 
DDV, 

veljavnost 
3 leta 

1. Standardni postopek izdaje na pametni kartici 
Digitalno potrdilo je izdano najkasneje v 5-ih delovnih 
dneh po oddaji vse potrebne dokumentacije in prejetem 
plačilu.

28,85 € 3 leta 86,55 € 

2. Standardni postopek izdaje na ključu USB Digitalno 
potrdilo je izdano najkasneje v 5-ih delovnih dneh po 
oddaji vse potrebne dokumentacije in prejetem plačilu.

34,62 € 3 leta 103,86 € 

3. Izdaja kvalificiranega e-žiga za sisteme (HSM, 
naprave, strežniki ipd.)
Digitalno potrdilo je izdano najkasneje v 5-ih delovnih 
dneh po oddaji vse potrebne dokumentacije, prejetem 
plačilu in elektronskem zahtevku.

71,37 € 3 leta 214,11 € 
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3. Potrdilo za avtentikacijo spletišč

POTRDILO ZA AVTENTIKACIJO SPLETIŠČ služi za certificiranje javnih ključev uporabnikov in 
organizacij, ki imajo veljaven spletni naslov. Strežniški ključ se uporablja za šifriranje enkratnega 
simetričnega sejnega ključa s katerim se nato zaščiti vsa komunikacija med strežnikom in 
odjemalcem. 

Informativni 
izračun cene 

za 1 leto 

Veljavnost 
potrdila 

Cena z 22% 
DDV 

Izdaja potrdila za avtentikacijo spletišč 75,00 € 2 leti 150,00 € 

4. Čitalniki pametnih kartic

Tip čitalnika Cena z 22% 
DDV 

HID Omnikey 3121 (USB - priključek) 28,00 € 

ACS ACR38U (USB - priključek) 20,00 € 

HID Omnikey 3021 (USB - priključek) 20,00 € 

Manhattan USB Smart/SIM Card Reader Model 102032 (USB - priključek) 20,00 € 

Opomba: Blago in storitve se dobavijo oz. pričnejo izvajati po opravljenem plačilu. 

5. Ponovno pošiljanje vrnjenih pošiljk

Cena z 22% 
DDV 

Pametna kartica ali USB ključ 3,50 € 

PIN/PUK koda 5,00 € 
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