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1. Namestitev nove verzije podpisne komponente mdSigNet (Internet Explorer)
Za dostop do Portala UJP eRačun (https://eracuni.ujp.gov.si) potrebujete veljavno kvalificirano digitalno
potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA).
Ob dostopu do portala – v odvisnosti od vaših varnostnih nastavitev – lahko dobite sporočilo, da spletno
mesto eracuni.ujp.gov.si potrebuje vaše poverilnice. Izberete digitalno potrdilo za dostop in aplikaciji
dovolite dostop do svojega zasebnega ključa.

»Navodila za namestitev podpisne komponente« uporabniki Portala UJP eRačun najdete na vstopni
strani portala v rubriki »Testiranje«. V primeru težav pri namestitvi si lahko pomagate z odgovori na
»Pogosta vprašanja« v rubriki »Dokumenti«.
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V rubriki »Testiranje« izberete povezavo »Navodila za namestitev podpisne komponente«, odprejo se
ustrezna navodila za namestitev podpisne komponente za operacijski sistem, s katerim dostopate do
portala. Najprej so navedena podprta okolja in sistemske zahteve za delovanje podpisne komponente.
Za namestitev podpisne komponente morate biti prijavljeni kot skrbnik (administrator) računalnika.
V točki 2 izberete prenos namestitvenega programa, namestitev zaženete in sledite navodilom
namestitvenega programa.

Ko izberete povezavo do namestitvenega programa, se ponudi možnost zaganjanja ali shranjevanja
datoteke – izberete gumb »Zaženi«.

MS Windows 8.1 in 10

MS Windows 7

Ko se namestitev podpisne komponente zažene, najprej s klikom na gumb »Da« aplikaciji dovolite
spreminjanje vašega računalnika, nato pa izberete jezik namestitve in nadaljujete s klikom na gumb »V
redu«.
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V postopku namestitve podpisne komponente vam, v kolikor ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2 še
ni nameščeno, namestitveni program sporoči, da podpisna komponenta za delovanje potrebuje
omenjeno ogrodje, ki se bo v nadaljevanju tudi namestilo.

V nadaljevanju preberete in sprejmete licenčne pogoje, tako da izberete možnost »Da, sprejemam vse
pogoje licenčne pogodbe« in nadaljujete s klikom na gumb »Naprej«.

S klikom na gumb »Naprej« potrdite ciljno mapo za namestitev programa.
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S klikom na gumb »Namesti« izberete začetek nameščanja podpisne komponente v izbrano mapo.

V primeru, da na vašem računalniku ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2 še ni nameščeno, sledi
namestitev le-tega.

V nadaljevanju preberete in sprejmete licenčne pogoje še za namestitev ogrodja .NET Framework 4.7.2,
tako da izberete možnost »I have read and accept the license terms.« in nadaljujete s klikom na gumb
»Install«.
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Najprej se prenesejo namestitvene datoteke, kar lahko traja tudi več minut, zato je pomembno, da
počakate, da se prenos zaključi, nato sledi še namestitev.

Namestitev ogrodja .NET Framework 4.7.2 zaključite s klikom na gumb »Finish«, namestitev podpisne
komponente mdSigNet pa s klikom na gumb »Končaj«, zaprete tudi navodila za namestitev komponente
za podpisovanje.

V primeru, da se je v postopku namestitve komponente za podpisovanje mdSigNet namestilo tudi
ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2, pred testiranjem elektronskega podpisa naredite vnovični
zagon računalnika.
Če računalnika ne zaženete vnovič, lahko naletite na naslednjo napako.

V primeru, da ste naleteli na to napako, a ste predhodno uspešno namestili ogrodje Microsoft .NET
Framework 4.7.2, kliknite na gumb »Ne«, zaprite vse programe, vnovič zaženite računalnik in šele nato
izvedite postopek testiranja elektronskega podpisa.
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1.1 Testiranje elektronskega podpisa (Internet Explorer)
Uspešnost namestitve podpisne komponente preverite tako, da na vstopni strani Portala UJP eRačun
https://eracuni.ujp.gov.si/ v rubriki »Testiranje« naredite testiranje elektronskega podpisa.

Ob izbiri povezave »Testiranje elektronskega podpisa« – v odvisnosti od vaših varnostnih nastavitev –
lahko dobite sporočilo, da program zahteva dostop do zaščitenega elementa. Podpisni komponenti na
zahtevo dovolite dostop do svojega zasebnega ključa.

Zažene se podpisna komponenta, ki vam prikaže vsebino testnega dokumenta za podpis.

S klikom na gumb »Podpiši« boste elektronsko podpisali dokument, le-ta bo posredovan na strežnik, ki
bo preveril podpis in vas obvestil o uspešnosti postopka.
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Postopek je uspešno zaključen, ko dobite sporočilo »Strežnik je preveril podpise, podpisi so veljavni«,
kar pomeni, da imate pravilno nameščeno veljavno digitalno potrdilo, prav tako pa tudi komponento za
elektronsko podpisovanje mdSigNet.

Po uspešni namestitvi podpisne komponente ponovno zaženite brskalnik.
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2. Namestitev nove verzije podpisne komponente mdSigNet (Google Chrome)
Za dostop do Portala UJP eRačun (https://eracuni.ujp.gov.si) potrebujete veljavno kvalificirano digitalno
potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA).
Ob dostopu do portala izberete digitalno potrdilo za dostop in – v odvisnosti od vaših varnostnih
nastavitev – aplikaciji na zahtevo dovolite dostop do svojega zasebnega ključa.

»Navodila za namestitev podpisne komponente« uporabniki Portala UJP eRačun najdete na vstopni
strani portala v rubriki »Testiranje«. V primeru težav pri namestitvi si lahko pomagate z odgovori na
»Pogosta vprašanja« v rubriki »Dokumenti«.

V rubriki »Testiranje« izberete povezavo »Navodila za namestitev podpisne komponente«, odprejo se
ustrezna navodila za namestitev podpisne komponente za operacijski sistem, s katerim dostopate do
portala. Najprej so navedena podprta okolja in sistemske zahteve za delovanje podpisne komponente.
Za namestitev podpisne komponente morate biti prijavljeni kot skrbnik (administrator) računalnika.
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V točki 2 izberete prenos namestitvenega programa, namestitev zaženete in sledite navodilom
namestitvenega programa.

Ko izberete povezavo do namestitvenega programa, datoteko »mdSignetSetup.exe« shranite in jo nato
odprete.

Ko se namestitev podpisne komponente zažene, najprej s klikom na gumb »Da« aplikaciji dovolite
spreminjanje vašega računalnika, nato izberete jezik namestitve in nadaljujete s klikom na gumb »V
redu«.

V postopku namestitve podpisne komponente vam, v kolikor ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2 še
ni nameščeno, namestitveni program sporoči, da podpisna komponenta za delovanje potrebuje
omenjeno ogrodje, ki se bo v nadaljevanju tudi namestilo.
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V nadaljevanju preberete in sprejmete licenčne pogoje, tako da izberete možnost »Da, sprejemam vse
pogoje licenčne pogodbe« in nadaljujete s klikom na gumb »Naprej«.

S klikom na gumb »Naprej« potrdite ciljno mapo za namestitev programa.

S klikom na gumb »Namesti« izberete začetek nameščanja podpisne komponente v izbrano mapo.
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V primeru, da na vašem računalniku ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2 še ni nameščeno, sledi
namestitev le-tega.

V nadaljevanju preberete in sprejmete licenčne pogoje še za namestitev ogrodja .NET Framework 4.7.2,
tako da izberete možnost »I have read and accept the license terms.« in nadaljujete s klikom na gumb
»Install«.

Najprej se prenesejo namestitvene datoteke, kar lahko traja tudi več minut, zato je pomembno, da
počakate, da se prenos zaključi, nato sledi še namestitev.

12

Namestitev ogrodja .NET Framework 4.7.2 zaključite s klikom na gumb »Finish«, namestitev podpisne
komponente mdSigNet pa s klikom na gumb »Končaj«, zaprete tudi navodila za namestitev komponente
za podpisovanje.

V primeru, da se je v postopku namestitve komponente za podpisovanje mdSigNet namestilo tudi
ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2, pred testiranjem elektronskega podpisa naredite vnovični
zagon računalnika.
Če računalnika ne zaženete vnovič, lahko naletite na naslednjo napako.

V primeru, da ste naleteli na to napako, a ste predhodno uspešno namestili ogrodje Microsoft .NET
Framework 4.7.2, kliknite na gumb »Ne«, zaprite vse programe, vnovič zaženite računalnik in šele nato
izvedite postopek testiranja elektronskega podpisa.
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2.1 Testiranje elektronskega podpisa (Google Chrome)
Uspešnost namestitve podpisne komponente preverite tako, da na vstopni strani Portala UJP eRačun
https://eracuni.ujp.gov.si/ v rubriki »Testiranje« naredite testiranje elektronskega podpisa.

Ob izbiri povezave »Testiranje elektronskega podpisa« vam brskalnik ponudi v prevzem datoteko
»Testni_podpis.mdsign«. Spodaj levo v oknu brskalnika se vam prikaže naslednja slika, kliknete, kot je
prikazano na sliki in izberite možnost »Vedno odpri to vrsto datotek«. Tako vam v bodoče ne bo treba
potrjevati te izbire.

Po izbiri te možnosti ponovno kliknite na datoteko »Testni_podpis.mdsign«

in nato podpisni komponenti – v odvisnosti od vaših varnostnih nastavitev – na zahtevo dovolite dostop
do digitalnega potrdila.

Zažene se podpisna komponenta, ki vam prikaže vsebino testnega dokumenta za podpis.
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S klikom na gumb »Podpiši« boste elektronsko podpisali dokument, le-ta bo posredovan na strežnik, ki
bo preveril podpis in vas obvestil o uspešnosti postopka.

Postopek je uspešno zaključen, ko dobite sporočilo »Strežnik je preveril podpise, podpisi so veljavni«,
kar pomeni, da imate pravilno nameščeno veljavno digitalno potrdilo, prav tako pa tudi komponento za
elektronsko podpisovanje mdSigNet.
Po uspešni namestitvi podpisne komponente ponovno zaženite brskalnik.
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3. Namestitev nove verzije podpisne komponente mdSigNet (Mozilla Firefox)
Za dostop do Portala UJP eRačun (https://eracuni.ujp.gov.si) potrebujete veljavno kvalificirano digitalno
potrdilo enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA).
Ob dostopu do portala izberete digitalno potrdilo za dostop.

Navodila za namestitev podpisne komponente« uporabniki Portala UJP eRačun najdete na vstopni strani
portala v rubriki »Testiranje«. V primeru težav pri namestitvi si lahko pomagate z odgovori na »Pogosta
vprašanja« v rubriki »Dokumenti«.

V rubriki »Testiranje« izberete povezavo »Navodila za namestitev podpisne komponente«, odprejo se
ustrezna navodila za namestitev podpisne komponente za operacijski sistem, s katerim dostopate do
portala. Najprej so navedena podprta okolja in sistemske zahteve za delovanje podpisne komponente.
Za namestitev podpisne komponente morate biti prijavljeni kot skrbnik (administrator) računalnika.
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V točki 2 izberete prenos namestitvenega programa, namestitev zaženete in sledite navodilom
namestitvenega programa.

Ko izberete povezavo do namestitvenega programa, datoteko »mdSignetSetup.exe« shranite,

jo poiščete v prenosih in jo odprete

ter zaženete.
Ko se namestitev podpisne komponente zažene, najprej s klikom na gumb »Da« aplikaciji dovolite
spreminjanje vašega računalnika, nato pa izberete jezik namestitve in nadaljujete s klikom na gumb »V
redu«.
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V postopku namestitve podpisne komponente vam, v kolikor ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2 še
ni nameščeno, namestitveni program sporoči, da podpisna komponenta za delovanje potrebuje
omenjeno ogrodje, ki se bo v nadaljevanju tudi namestilo.

V nadaljevanju preberete in sprejmete licenčne pogoje, tako da izberete možnost »Da, sprejemam vse
pogoje licenčne pogodbe« in nadaljujete s klikom na gumb »Naprej«.

S klikom na gumb »Naprej« potrdite ciljno mapo za namestitev programa.
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S klikom na gumb »Namesti« izberete začetek nameščanja podpisne komponente v izbrano mapo.

V primeru, da na vašem računalniku ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2 še ni nameščeno, sledi
namestitev le-tega.

V nadaljevanju preberete in sprejmete licenčne pogoje še za namestitev ogrodja .NET Framework 4.7.2,
tako da izberete možnost »I have read and accept the license terms.« in nadaljujete s klikom na gumb
»Install«.

Najprej se prenesejo namestitvene datoteke, kar lahko traja tudi več minut, zato je pomembno, da
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počakate, da se prenos zaključi, nato sledi še namestitev.

Namestitev ogrodja .NET Framework 4.7.2 zaključite s klikom na gumb »Finish«, namestitev podpisne
komponente mdSigNet pa s klikom na gumb »Končaj«, zaprete tudi navodila za namestitev komponente
za podpisovanje.

V primeru, da se je v postopku namestitve komponente za podpisovanje mdSigNet namestilo tudi
ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2, pred testiranjem elektronskega podpisa naredite vnovični
zagon računalnika.
Če računalnika ne zaženete vnovič, lahko naletite na naslednjo napako.

V primeru, da ste naleteli na to napako, a ste predhodno uspešno namestili ogrodje Microsoft .NET
Framework 4.7.2, kliknite na gumb »Ne«, zaprite vse programe, vnovič zaženite računalnik in šele nato
izvedite postopek testiranja elektronskega podpisa.
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3.1 Testiranje elektronskega podpisa (Mozilla Firefox)
Uspešnost namestitve podpisne komponente preverite tako, da na vstopni strani Portala UJP eRačun
https://eracuni.ujp.gov.si/ v rubriki »Testiranje« naredite testiranje elektronskega podpisa.

Ob izbiri povezave »Testiranje elektronskega podpisa« vam brskalnik ponudi v prevzem datoteko
»Testni_podpis.mdsign«. Odpre se vam dialog, ki ga prikazuje naslednja slika.

Izberite možnost »Od zdaj naprej naredi to samodejno za tovrstne datoteke.« in kliknite gumb »V redu«.
Tako vam v bodoče ne bo potrebno potrjevati te izbire. Nato podpisni komponenti – v odvisnosti od vaših
varnostnih nastavitev – na zahtevo dovolite dostop do digitalnega potrdila.

Zažene se podpisna komponenta, ki vam prikaže vsebino testnega dokumenta za podpis.
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S klikom na gumb »Podpiši« boste elektronsko podpisali dokument, le-ta bo posredovan na strežnik, ki
bo preveril podpis in vas obvestil o uspešnosti postopka.

Postopek je uspešno zaključen, ko dobite sporočilo »Strežnik je preveril podpise, podpisi so veljavni«,
kar pomeni, da imate pravilno nameščeno veljavno digitalno potrdilo, prav tako pa tudi komponento za
elektronsko podpisovanje mdSigNet.
Po uspešni namestitvi podpisne komponente ponovno zaženite brskalnik.
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3.2 Pogosta napaka pri testiranju elektronskega podpisa (Mozilla Firefox)
Če imate svoje digitalno potrdilo nameščeno le v shrambi brskalnika Mozilla Firefox, ne pa tudi v
sistemski shrambi, dobite pri testiranju elektronskega podpisa napako »Ne najdem certifikata s serijsko
številko…«.

Podpisna komponenta za delovanje v skladu s pogoji, opisanimi v »Navodilih za namestitev podpisne
komponente« pričakuje digitalno potrdilo tudi v shrambi digitalnih potrdil operacijskega sistema Windows.
Napako odpravite tako, da digitalno potrdilo izvozite iz Firefoxa in ga uvozite v sistemsko shrambo.
To naredite tako, da v Firefoxu izberete Orodja  Možnosti  Zasebnost in varnost  Preglej digitalna
potrdila  Vaša digitalna potrdila.
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Označite svoje digitalno potrdilo in izberete gumb »Varnostna kopija...«.

Določite mesto shranjevanja datoteke (npr. Namizje) in njeno ime (npr. vaše ImePriimek) in kliknite gumb
»Shrani«.

Nato določite še geslo za zaščito varnostne kopije (potrebovali ga boste pri uvozu svojega digitalnega
potrdila v sistemsko shrambo, geslo naj bo brez šumnikov) in kliknete gumb »V redu«.

Če ste dvakrat vnesli enako geslo, se je datoteka z varnostno kopijo vašega digitalnega potrdila shranila
na izbrano mesto.
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Datoteko poiščete (v našem primeru na Namizju) in dvokliknete na ikono shranjene datoteke.

Odprl se bo čarovnik za uvoz digitalnih potrdil, pustite vse predlagane nastavitve in sledite navodilom
čarovnika. Bodite pozorni na to, da digitalno potrdilo namestite s čarovnikom operacijskega sistema in ne
s katerim drugim programom, kot npr. Nexus Personal.
Na računalniku z operacijskim sistemom Windows 10 in Windows 8.1 izberete za mesto shrambe
trenutnega uporabnika in uvoz nadaljujete s klikom na gumb »Naprej«. Nato potrdite ime datoteke z
varnostno kopijo in kliknete gumb »Naprej«.

Vpišete geslo, ki ste ga določili pri izdelavi varnostne kopije, ostale nastavitve lahko pustite privzete,
kliknete zaporedoma »Naprej«, »Naprej«, »Dokončaj« in »V redu«.
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Nato ponovite testiranje elektronskega podpisa in dobite sporočilo: »Strežnik je preveril podpise, podpisi
so veljavni.«, kar pomeni, da imate sedaj pravilno nameščeno veljavno digitalno potrdilo, prav tako pa
tudi komponento za elektronsko podpisovanje.
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4. Namestitev ogrodja Microsoft .NET Framework 4.7.2 ne uspe
V primeru, da vam namestitev ogrodja .NET Framework ne uspe in v postopku namestitve nove verzije
podpisne komponente naletite na obvestilo o napaki »Blocking Issues: The .NET Framework 4.7.2 is not
supported on this operating system«, vaša verzija operacijskega sistema najverjetneje ne podpira ogrodja
.NET Framework 4.7.2, ki je pogoj za delovanje zadnje verzije podpisne komponente z oznako 1.4.1
(pv.8).

Z ukazom winver preverite, katero različico operacijskega sistema imate nameščeno na vašem
računalniku. Ukaz poiščite s pomočjo iskalnika programov in datotek (lupa).

Rezultat ukaza winver je vizitka vašega operacijskega sistema.
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V primeru, da imate nameščeno in posodobljeno verzijo Windows 7 SP1, Windows 8.1 ali Windows 10
(vsaj različico 1607) ne bi smeli dobiti te napake. Podrobnejše informacije o tem, ali vaša različica
operacijskega sistema Microsoft Windows podpira ogrodje Microsoft .NET Framework 4.7.2, najdete na
povezavah:




https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/migration-guide/versions-and-dependencies,
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/get-started/system-requirements.

V primeru težav pri namestitvi podpisne komponente in testiranju elektronskega podpisa se lahko obrnete
na Tehnično pomoč UJP na telefonsko številko 05 33 86 304 oziroma po e-pošti na elektronski naslov
podpora@ujp.gov.si.
Najhitreje vam bomo lahko pomagali, če nam boste skupaj z opisom napake poslali tudi razločno
ekransko sliko napake (Print Screen ali Alt+Print Screen, Prilepi) in navedli, katero verzijo operacijskega
sistema uporabljate (priložite lahko kar vizitko vašega operacijskega sistema) ter s katerim brskalnikom
(navedite tudi verzijo) dostopate do Portala UJP eRačun. Zaradi lažje komunikacije prosimo pripišite tudi
svojo kontaktno telefonsko številko.

Ljubljana, 27. 5. 2019
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