
Preklic kvalificiranega potrdila s strani imetnika potrdila ali s strani pravne osebe, ki je naročila potrdilo za imetnika 
potrdila skladno s točko 4.9. Politike POŠTA®CA. Vlagatelj (podpisnik vloge imetnik oziroma zakoniti zastopnik za 
pravno osebo) vlogo odda v registracijski pisarni1, na sedežu overitelja, ali jo posreduje na elektronski naslov 
info.postarca@posta.si, pri čemer mora vlagatelj zahtevo za preklic podpisati s svojim še veljavnim kvalificiranim 
potrdilom.

1 PODATKI O PRAVNI OSEBI

Naziv podjetja:

Matična številka:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen-a in da se strinjam z določili iz veljavne Politike POŠTA®CA za kvalificirana in normalizirana potrdila3, ki se 
nanašajo napogoje prekllica potrdila in njegove posledice, kot na primer  glede hrambe podatkov, obdelave podatkov za potrebe preklicanih podatkov ipd.  
S podpisom jamčim za resničnost podatkov. navedenih na tej vlogi. 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 imetnika potrdila4:

4 PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI PRIJAVNE SLUŽBE

Ime in priimek:

Kraj in datum:

Ura sprejema vloge5:

(Izpolni prijavna služba overitelja)

Podpis:

1 Seznam registracijskih pisarn overitelja je objavljen na spletni strani http://postarca.posta.si.
2 Podatki o osebi, pooblaščeni za oddajo vloge, v kolikor vloge ne odda zakoniti zastopnik.
3 Serijska številka digitalnega potrdila, ki ga želite preklicati.
4 Podpis imetnika potrdila ali zakonitega zastopnika pravne osebe.
5 Pooblaščena oseba prijavne službe vpiše uro sprejema vloge. Vlogo TAKOJ po faxu pošlje v centralno RA pisarno (Fax.: 02/449 28 07).
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Vloga za preklic kvalificiranega potrdila
ZA ZAPOSLENE PRI PRAVNIH OSEBAH

2 POOBLASTILO ZA ODDAJO VLOGE V PAPIRNI OBLIKI2

Ime in priimek:

Tip in št. osebnega dokumenta:

(Izpolni zakoniti zastopnik, v kolikor sam ne odda vloge.)

Veljavnost do:

3 PODATKI O IMETNIKU POTRDILA

Ime:

Davčna št. imetnika:

Tip in št. osebnega dokumenta:

Serijska št. potrdila3:

Obvestilo o preklicu poslati na:

Priimek:

Telefon:

E-naslov Naslov

S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen-a in da se strinjam z določili iz veljavne Politike POŠTA®CA za kvalificirana in normalizirana potrdila3, ki se 
nanašajo napogoje prekllica potrdila in njegove posledice, kot na primer  glede hrambe podatkov, obdelave podatkov za potrebe preklicanih podatkov ipd.  
S podpisom jamčim za resničnost podatkov. navedenih na tej vlogi. 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/.
S podpisom tudi jamčim za resničnost podatkov. navedenih na tej vlogi ter da podajam vlogo zaradi sprememb, ki so nastopile v zvezi z navedbami na 
potrdilu, izdanem imetniku, ki terjajo potrebo po preklicu le-tega potrdila zaradi prenehanja le-tega za uporabo v pravnem prometu s strain imetnika potrdila 
v imenu pravne osebe, katere zastopnik sem, in so skladne z obveznostmi, ki jih naročnikom nalaga Politika POŠTA®CA in področna zakonodaja. 

Podpis zakonitega zastopnika4:

https://postarca.posta.si/pravno-obvestilo/
https://postarca.posta.si/pravno-obvestilo/

	PREKLIC_PO: Off
	Naziv_podjetja: 
	Matična: 
	DS: 
	Zastopnik: 
	ImePriimek: 
	Dokument: 
	Veljavnost: 
	Ime: 
	Priimek: 
	DSimetnika: 
	Telefon: 
	Dokument1: 
	Serijska: 


