
PRILOGA
EP-VLEDP-I

VLOGA ZA VZPOSTAVITEV EVIDENCE DIGITALNIH POTRDIL ZAKONITIH 
ZASTOPNIKOV, PROKURISTOV IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
POSAMEZNIKOV 

A. Enota poslovnega registra 

1a. Davčna številka:              1b. Matična
      številka:  

          

2.  Ime: ___________________________________________________________________ 

3.  Naslov: ________________________________________________________________ 

4.  Oseba za stike: __________________________________________________________ 

5. Naslov elektronske pošte: _________________@_______________________________ 

6.  Telefonska številka: _______________________________________________________ 

B. Digitalno potrdilo  

7. Davčna številka
     (fizične osebe): 

        

8. Ime in priimek imetnika digitalnega potrdila: _____________________________________ 

9. Naslov elektronske pošte: ___________________@______________________________ 

10. Overitelj digitalnega potrdila: _______________________________________________ 

       Identifikacijska številka digitalnega potrdila: ___________________________________

Podatki se lahko uporabljajo za evidenco digitalnih potrdil. 

V               , dne  ______ 

_________________________________
                                                                   

Žig in podpis

AJPES 
Agencija Republike 
Slovenije  
za javnopravne evidence in 
storitve

Priloga



Navodila za izpolnjevanje vloge 

A. Podatki o enoti poslovnega registra 

Polje 1a: Vpiše se davčna številka enote (8 številk). 
Polje 1b: Vpiše se matična številka enote (10 številk). 

Polje 2: Vpiše se kratko ime enote. 
Polje 3: Vpiše se naslov enote. 
Polje 4: Vpišejo se ime, priimek in telefonska številka osebe za stike enote. 
Polje 5: Vpiše se elektronski naslov osebe za stike enote.
Polje 6: Vpiše se telefonska številka enote.

B. Digitalno potrdilo  

Polje 7: Vpiše se davčna številka fizične osebe (8 številk), ki je lahko:
 zakonit zastopnik enote poslovnega registra, 
 prokurist enote poslovnega registra, 
 zakonit zastopnik samostojnega podjetnika. 

Polje 8:   Vpiše se ime in priimek zakonitega zastopnika, prokurista ali samostojnega 
podjetnika posameznika.
Polje 9:   Vpiše se naslov elektronske pošte zakonitega zastopnika, prokurista ali 
samostojnega podjetnika posameznika.
Polje 10: Vpišeta se overitelj in serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila 
zakonitega zastopnika, prokurista ali samostojnega podjetnika posameznika. 

Serijske številke kvalificiranih digitalnih potrdil nekaterih overiteljev, ki jih agencija že 
uporablja v  postopkih elektronske izmenjave podatkov, imajo te oblike: 
– SIGOV-CA, SIGEN-CA (13 znakov, samo številke, primer: 2458915142031), 
– POŠTA®CA (5 ali 6 znakov, samo številke, primer: 10314), 
– HALCOM-CA (6 znakov, številke in črke, primer: 055B 2D), 
– NLB-CA (8 znakov, številke in črke s presledki ali brez, na primer: 2DE3 

BA23).


