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1  

INTRASTAT IN MOZILLA FIREFOX 

1.1 NAMESTITEV DIGITALNEGA POTRDILA V SISTEMU WINDOWS 

Za pravilno delovanje mora biti digitalno potrdilo nameščeno tako v bazo digitalnih potrdil, 

ki jo uporablja sistem Windows, poleg tega pa še znotraj programa Mozilla Firefox. 

Nameščena mora biti tudi Java 1.6. (Namestitev je opisana v točki 1.5) 

Spodaj je opisan postopek namestitve digitalnega potrdila v sistemu Windows. 

Digitalno potrdilo, ki ga bomo uvaţali mora biti v datoteki .pfx ali p12. Datoteko 

dvoklinemo in odpre se nam okno, podobno spodnjemu: 
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Za nadaljevanje kliknemo tipko »Next« (naprej) in na naslednjem zaslonu še enkrat »Next« 
(naprej). 
Prikaţe se nam okno pododbno spodnjemu: 
 

 

 
 
Vpisati je potrebno geslo, ki je bilo določeno za ponovni uvoz digitalnega potrdila.  
 
Pomembno: 
 
Če ţelimo, da bo digitalno potrdilo moţno kasneje izvoziti in tako narediti varnostno kopijo, moramo 
obkljukati drugo moţnost – »Mark this key as exportable« (Omogoči izvoz tega ključa). Če tega ne 
storimo, digitalnega potrdila kasneje ne bo mogoče izvoziti. 
 
Kliknemo »Next«. 
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Prikaţe se nam okno: 

 

 

Ničesar ne spreminjamo, samo kliknemo tipko »Next«.  

Prikaţe se nam še zadnje okno, kjer pritisnemo tipko »Finish«. 

Tako smo zaključili uvoz digitalnega potrdila v bazo digitalnih potrdil sistema Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPLETNA REŠITEV INTRASTAT 7/19 

INTRASTAT  MOZILLA FIREFOX 

  Datum spremembe: 13.4.2012 

Do digitalnih potrdil lahko kasneje dostopamo prek Nadzorne plošče z izbiro moţnosti 

Internet options (Internetne moţnosti) > zavihek Content (Vsebina).  
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1.2 NAMESTITEV DIGITALNEGA POTRDILA V MOZILLA FIREFOX 

Zaţenemo brskalnik Mozilla Firefox in prek menija Orodja izberemo moţnost 

»Moţnosti«. 

 

Če vrstica z menijem ni vidna, pritisnemo tipko Alt in vrstica se bo prikazala. 

 

Ko se nam odpre okno Moţnosti, v orodni vrstici najprej izberemo moţnost Napredno in 

in zavihek Šifriranje, potem pa kliknemo na gumb Preglej digitalna potrdila 
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Odpre se nam Upravitelj digitalnih potrdil programa Firefox: 

 

Za začetek uvoza digitalnega potrdila kliknemo na gumb »Uvozi…« 

Odpre se nam okno za izbiro digitalnega potrdila v .pfx obliki: 

 

Kliknemo »Open« in v naslednjem koraku vpišemo geslo za uvoz digitalnega potrdila. 
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Če je bilo vpisano geslo pravilno, nam program javi sporočilo, da je bilo digitalno potrdilo 

uspešno uvoţeno: 

 

 

Digitalno potrdilo je sedaj vidno v upravitelju digitalnih potrdil programa Firefox: 
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1.3 PRIJAVA V SPLETNO REŠITEV INTRASTAT 

S klikom na moţnost »Prijava v spletno rešitev Intrastat« se prijavimo v spletno rešitev: 
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Vpišemo svoje geslo in kliknemo na gumb »Potrdi« 

 

Ko nam program javi spodnje okno, iz menija izberemo svoje digitalno potrdilo in 

kliknemo gumb »V redu« 
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1.4 PODPISOVANJE INTRASTAT OBRAZCA 

Ko smo vnesli vse podatke obrazca in so le-ti pravilni, lahko obrazec podpišemo. To 

storimo s klikom na gumb »Podpiši«: 

 

V naslednjem koraku sistem javi sledeče sporočilo: 

 

Kliknemo gumb »V redu«. 
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Sistem nas zatem ponovno vpraša za podpis vnesenih podatkov: 

 

Kliknemo na gumb »Podpiši« in sistem javi spodnje sporočilo: 

 

Obljukamo moţnost »Always trust content from this publisher« in kliknemo gumb »Yes« 

 

 

 

 

 



SPLETNA REŠITEV INTRASTAT 15/19 

INTRASTAT  MOZILLA FIREFOX 

  Datum spremembe: 13.4.2012 

Prikaţe se nam spodnje okno, kjer v okence prepišemo zaščitno kodo in kliknemo gumb 

»Pošlji«. 
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Če obrazec ne vsebuje napak in je bilo podpisovanje uspešno, nam sistem javi spodnje 

sporočilo: 

Podatki so tako uspešno preneseni v sistem Intrastat in postopek pošiljanja obrazca je s 

tem zaključen. 

1.5 PREVERJANJE VERZIJE JAVE 

Na spletnem naslovu http://www.java.com/en/download/installed.jsp lahko preverimo, 

katero verzije Jave imamo nameščeno na računalniku. 

Ko se nam omenjena stran odpre, kliknemo na gumb »Verify Java version« 

 

 

http://www.java.com/en/download/installed.jsp
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Če dobimo spodnje obvestilo, pomeni, da imamo nameščeno priporočeno verzijo Jave: 

 

V primeru, da verzija Jave ni ustrezna ali Java sploh ni nameščena, dobimo spodnje 

obvestilo: 

 

Izberemo moţnost »Free Java Download« in sledimo korakom namestitve. 

1.6 ODPRAVA TEŢAV Z NEPRAVILNO VERZIJO JAVE 

V primeru, da vam sistem javi napako: »Applet requires Java 1.6.0 or higher, which 

your browser does not appear to have« moramo namestiti novo verzijo Jave. 
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Kliknemo na povezavo »Get the latest Java Plug-In« in odpre se spodnje okno: 

 

 

Kliknemo gumb »Free Java Download« in sledimo korakom, ki nam jih sistem ponudi. Ko 

je Java nameščena, je potrebno Mozillo Firefox ponovno zagnati. 

Java je tako nameščena in naš sistem je tako pripravljen za pošiljanje in podpisovanje 

Intrastat obrazcev . 
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1.7 PREGLED DIGITALNIH POTRDIL 

Če ţelimo preveriti, do katerih digitalnih potrdil ima brskalnik Mozilla Firefox dostop, 

odpremo sledečo spletno stran: 

http://www.zzi.si/WebSign/TestPage.html 

 

In kliknemo na gumb »Lista certifikatov«. Sistem nam tako prikaţe vse certifikate, s 

katerimi lahko podpisujemo: 

 

 

http://www.zzi.si/WebSign/TestPage.html

