
Predložitev vlog za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil 
 
AJPES opravlja storitev prijavne službe za overitelja Kvalificiranih digitalnih potrdil HALCOM-CA in POŠTA®CA, 
kar pomeni, da lahko oddate vlogo oziroma zahtevek za izdelavo kvalificiranega digitalnega potrdila za 
poslovne subjekte, ki jih izdajata omenjena overitelja na katerikoli izpostavi AJPES.  
 
Kaj je kvalificirano digitalno potrdilo in kje  ga lahko uporabim? 
 
Digitalna potrdila uporabljamo v elektronskem poslovanju za elektronsko podpisovanje dokumentov, šifiranje 
zaupnih podatkov, e-ban�ništvo, storitve e-uprave… Kvalificirana digitalna potrdila so enakovredna elektronskim 
osebnim izkaznicam in vedno identificirajo neko osebo, ki je imetnik potrdila. Odvisno od overitelja se kvalificirano 
digitalno potrdilo lahko prevzame na trdi disk ra�unalnika, na pametno kartico ali  USB klju�. Za uporabo 
kvalificiranih digitalnih potrdil na pametnih karticah mora uporabnik imeti tudi ustrezen �italec za pametne kartice, 
ki ga lahko kupi tudi pri posameznem overitelju. 
Kvalificirana digitalna potrdila, ki jih izdajata overitelja HALCOM-CA in POŠTA®CA  lahko poslovni subjekti 
uporabljajo pri poslovanju z ve� bankami in hranilnicami, pri poslovanju z državno in javno upravo ter drugimi 
komercialnimi ponudniki  (podrobnejši podatki na voljo na spletnih naslovih overiteljev : www.halcom-ca.si in 
http://postarca.posta.si/ ). 
 
Kdo lahko naro�i izdajo kvalificirano digitalno potrdilo za poslovne subjekte ? 
 
Kvalificirano digitalno potrdilo za poslovne subjekte (pravne in fizi�ne osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti) lahko naro�i zakoniti zastopnik poslovnega subjekta.  
Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta mora biti pri predložitvi potrebne dokumentacije v izpostavi AJPES 
osebno prisoten, kjer se izkaže z uradnim osebnim dokumentom s sliko. �e zakoniti zastopnik ni osebno prisoten, 
mora biti: 

• na krovni naro�ilnici za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila notarsko overjen lastnoro�en podpis 
zakonitega zastopnika (HALCOM-CA)  

• zakoniti zastopnik izpolni podatke o pooblaš�encu v posebni rubriki na vlogi za pridobitev kvalificiranega 
digitalnega potrdila (POŠTA®CA);  

 
 
Kako pridobim kvalificirano digitalno potrdilo? 
 

1. Izpolnite vlogo oziroma krovno naro�ilnico in zahtevek ( v odvisnosti od overitelja za katerega ste se 
odlo�ili): 
o HALCOM-CA za poslovne subjekte izdaja Napredno kvalificirano digitalno potrdilo in Napredno 

kvalificirano digitalno potrdilo na E-klju�u (cenik:  http://www.halcom-
ca.si/halcomCA/UserFiles/File/cenik.pdf ). Za pridobitev potrdila je treba z velikimi tiskanimi �rkami v 
dveh izvodih izpolniti: 

o krovno naro�ilnico za izdajo kvalificiranih osebnih digitalnih potrdil za pravno osebo  
o zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila pooblaš�ene osebe. 
 

o Pri overitelju POŠTA®CA lahko poslovni subjekti pridobijo Standardno kvalificirano digitalno potrdilo, 
Standardno kvalificirano digitalno potrdilo z obvezno uporabo pametne kartice ali Napredno 
kvalificirano digitalno potrdilo (cenik: http://postarca.posta.si/default.asp?vsebina=2&sub=1 ). Za 
pridobitev digitalnega potrdila je treba z velikimi tiskanimi �rkami v dveh izvodih izpolniti: 

o Vlogo za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za pravne in fizi�ne osebe, 
registrirane za opravljanje dejavnosti. 

 
2. Pridobite dodatno dokumentacijo k vlogi:  

o Samostojni podjetnik ali poslovni subjekt, ki je vpisan v sodni register, ne potrebuje nobene dodatne 
dokumentacije.  

o Pri drugih vrstah poslovnih subjektov (kjer AJPES ni registrski organ oziroma nima dostopa do 
primarnih registrov in evidenc) je treba predložiti dodatno dokumentacijo, iz katere so razvidni tudi 
podatki o zakonitih zastopnikih (Izpis iz primarnega registra, ki ni starejši od 60 dni, drug dokument 
npr. Sindikalna pravila, zapisnik Ob�nega zbora društva…);   

 
3. Oddajte vlogo  v eni od izpostav AJPES 
 
4. Po obvestilu overitelja  prevzamete digitalno potrdilo. 

 


