
Spoštovani! 
 

Ministrstvo za finance je vzpostavilo nov način prijave za dostop do spletne aplikacije e-Dolg-
občine (občinski nivo), ki je v produkciji od druge polovice februarja 2021. 
 
Potrebno bo narediti novo ali opraviti ponovno registracijo vseh uporabnikov spletne 
aplikacije e-Dolg-občine. Z namenom, da vam bo po izvedbi produkcije omogočen takojšnji 
dostop do aplikacije na novem strežniku predlagamo, da se že v tem trenutku registrirate kot 
bodoči uporabnik spletne aplikacije e-Dolg-občine (občinski nivo). Postopek registracije 
uporabnika spletne aplikacije e-Dolg-občine (občinski nivo) je podrobneje opisan na sledeči 
povezavi (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Storitve-e-Dolg-
obcinski-nivo/Uporabniska-navodila-za-prvi-vpis-v-aplikacijo-DZP-eDolg-obcine-1.08.pdf). 

 
Za registracijo morate imeti enega izmed kvalificiranih digitalnih potrdil/certifikatov: 

-         Sigen-CA; https://www.si-trust.gov.si/ 
-         Sigov-CA; https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/ 
-         Posta®CA; https://postarca.posta.si/  
-         Halcom-CA; http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/  
-         AC NLB; https://www.nlb.si/ac-nlb . 
 

Kvalificirano digitalno potrdilo mora biti uvoženo v brskalnik (Firefox, Iridium, Chrome, 
Microsoft Edge) ter registrirano v sistemu SI-PASS. V kolikor potrdilo že uporabljate, imate 
verjetno postopka že urejena. V nasprotnem primeru digitalno potrdilo v sistem SI-PASS 
registrirate na spletni strani https://sicas.gov.si/.  V kolikor imate težave pri prijavi digitalnega 
certifikata v sistem SI-PASS, se obrnete na enotno vstopno točko (EKC) tel. št.: 080 2002 oz. 
e-pošto ekc@gov.si  (https://www.si-trust.gov.si/sl/) .   
 
Ko je vaše kvalificirano digitalno potrdilo uvoženo in registrirano v SI-PASS, je potrebno 
preko spletne aplikacije »ePrijava« na spletni povezavi: 
https://mfauth.gov.si/ui/eprijavaext/zahtevek/  izvesti registracijo za vas kot bodočega 
uporabnika spletne aplikacije e-Dolg-občine (občinski nivo).  
 
Po uspešni registraciji v sistemu »ePrijava«,  vam bo posredovano elektronsko sporočilo  z 
obvestilom o potrditvi računa. Pri prvem vstopu v  spletno aplikacijo e-Dolg-občine (občinski 
nivo) preverite dostop do navedene aplikacije na spletni povezavi: https://dzp.gov.si/eDolg, 
na kateri boste ob uspešni prijavi prejeli obvestilo: 
 

 
  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Storitve-e-Dolg-obcinski-nivo/Uporabniska-navodila-za-prvi-vpis-v-aplikacijo-DZP-eDolg-obcine-1.08.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Storitve-e-Dolg-obcinski-nivo/Uporabniska-navodila-za-prvi-vpis-v-aplikacijo-DZP-eDolg-obcine-1.08.pdf
https://www.si-trust.gov.si/
https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/
https://postarca.posta.si/
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/
https://www.nlb.si/ac-nlb
https://sicas.gov.si/
mailto:ekc@gov.si
https://www.si-trust.gov.si/sl/
https://mfauth.gov.si/ui/eprijavaext/zahtevek/
https://dzp.gov.si/eDolg


 
V primeru težav pri registraciji v sistemu »ePrijava« se lahko obrnete na:  

- Milka Furlan    (01 369 65 47), 
- Jana Perovšek (01 369 65 74) in 
- tajništvo Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti (01 369 65 70) ali  

nam pišete na elektronski naslov: obcine-zadolzevanje.mf@gov.si . 
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