
Vloga za pridobitev kvalificiranega potrdila

Vlogo za pridobitev kvalificiranega potrdila za zaposlene pri pravnih osebah izpolnita bodoči imetnik potrdila in zakoniti 
zastopnik pravne osebe (glej 1.3.3 točko Politike POŠTA®CA). Vlogo lahko odda zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena 
oseba, določena na tej vlogi pod točko 3, v registracijski pisarni1 Certifikatske agencije POŠTA®CA.

1 PODATKI O NAROČNIKU POTRDILA - PRAVNI OSEBI 

Naziv firme:

Skrajšana firma:

Matična številka:
Sedež:

Poslovni naslov:  (ulica in hišna številka)

(poštna številka in naziv pošte)

Zakoniti zastopnik:

Telefon:

Davčna številka:

ZA ZAPOSLENE PRI PRAVNIH OSEBAH

Elektronsko

Osnovno 
(85414)

Za kartico / USB ključ 
(807003)

Na Gemalto USB ključu 
(807005)

2 POOBLASTILO ZA ODDAJO VLOGE2

Ime in priimek pooblaščenca:

Tip in št. osebnega dokumenta:

(Izpolni zakoniti zastopnik, v kolikor sam ne odda vloge v registracijski pisarni - glej 
poglavje 3.2.2 Preverjanje istovetnosti organizacije Politike POŠTA®CA.)

Veljavnost do:

3 PODATKI O IMETNIKU POTRDILA 

Ime:
Datum rojstva:

Priimek:

Davčna številka imetnika:

4 PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI REGISTRACIJSKE PISARNE 
Ime in priimek:

Kraj in datum:

Račun izstavi Certifikatska agencija Pošte Slovenije:

(Izpolni registracijska pisarna overitelja)

Podpis:

DA
(807546)

VPO-II

Geslo za preklic potrdila4:

Pošta

Na kartici
(807004)

E-naslov:

GSM3:

Način pošiljanja obvestil5:

Tip digitalnega potrdila6:

1 Seznam registracijskih pisarn se nahaja na spletni strani http://postarca.posta.si.
2 Podatki o osebi, pooblaščeni za oddajo vloge, v kolikor vloge v registracijski pisarni ne odda zakoniti zastopnik.
3 GSM številka je obvezen podatek, če izberete elektronsko pošiljanje obvestil glede izvedbe naročila po tej vlogi. Številka bo uporabljena za varno elektronsko vročanje  
_sporočil in dokumentov, po Politiki POŠTA®CA, preko sistema PoštAR (več o sistemu na spletni povezavi https://www.postar.eu
4 Geslo za preklic potrdila preko telefona je obvezen podatek.
5 Če izberete elektronsko pošiljanje, bo obvestilo z avtorizacijsko kodo oz. PIN kodo poslano s storitvijo PoštAR. Referenčna številka bo poslana na e-naslov imetnika.  
6 Tipi digitalnih potrdil, njihove lastnosti in cene so objavljeni na spletni strani http://postarca.posta.si pod Digitalna potrdila / Pravne osebe.
7 Politika je objavljena na spletni strani http://postarca.posta.si in je sestavni del te vloge.
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Podpis imetnika potrdila: 
S podpisom potrjujem, da sem bil s strani pravne osebe seznanjen-a o namenu pridobitve potrdila ter o pogojih uporabe potrdila kot skrbnik (imetnik) pri 
pravni osebi. Hkrati s podpisom potrjujem, da sem seznanjen z določil iz veljavne Politike POŠTA®CA skladno s katero bo overitelj  izdal potrdilo po tej vlogi 
in na zakoniti podlagi moje osebne podatke obdelal za potrebe naročila po tej vlogi ter da bom kot imetnik potrdila le-tega uporabljal skladno s Politiko 
POŠTA®CA in področno zakonodajo. Več o obdelavi in varstvu osebnih podatkov v točki 9.4 Politike POŠTA®CA in pravnem obvestilu dostopnem na 
spletni povezavi overitelja https://postarca.posta.si/pravno-obvestilo/.

Podpis zakonitega zastopnika: 
S podpisom dovoljujem pooblaščeni osebi, da odda vlogo v imenu pravne osebe in imetnika potrdila. Potrjujem, da sem seznanjen-a in se strinjam z določili 
iz veljavne Politike POŠTA®CA za kvalificirana in normalizirana potrdila7. S podpisom jamčim za resničnost podatkov iz tega zahtevka in za identiteto 
bodočih imetnikov, za katere želim, da se jim s tem zahtevkom izda digitalno potrdilo. Obvezujem se, da bom sporočil-a vsako spremembo podatkov, ki bi 
vplivala na veljavnost potrdil.

Samo za imetnike QSCD kriptografske naprave (kartice ali USB 
ključa) Gemalto - ID Prime MD!
Več informacij na: https://postarca.posta.si/pogosta-vprasanja.
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