POPIS ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE OB IDENTIFIKACIJI KOMITENTA, KI ZAPROSI ZA
IZDAJO KVALIFICIRANEGA DIGITALNEGA POTRDILA NA PAMETNI KARTICI - ENA ZA VSE.
PODJETJA
- Izpis iz sodnega/poslovnega registra Slovenije od AJPES, ki ga izpiše uslužbenec
prijavne službe oziroma podjetja Halcom d.d. pri oddaji dokumentacije.
Možne izjeme za podjetja:
v primeru zamenjave zakonitega zastopnika v firmi in obdobju, ko firma čaka na vpis teh
sprememb v register, velja:
- pri d.d. in k.d.d. sklep nadzornega sveta,
- pri d.o.o. sklep skupščine ali družbenika,
- pri d.n.o. in k.d. sklep družbenikov in priložen akt, na katerem takšna sprememba temelji.
Poleg tega je potrebno pri d.d., k.d.d. in d.o.o. priložiti tudi overjen podpis novih zastopnikov, pri d.n.o.
in k.d. pa akt, na katerem takšna sprememba temelji. Ti pogoji so enaki, kot so pogoji za vpis
spremembe v sodni/poslovni register, tako da se s tem zagotovi zanesljivost podatkov o spremembi.
SAMOSTOJNI PODJETNIKI
- Izpis iz sodnega/poslovnega registra Slovenije od AJPES, ki ga izpiše uslužbenec
prijavne službe oziroma podjetja Halcom d.d. pri oddaji dokumentacije.
ODVETNIKI
- Odvetniška zbornica Slovenije izda odvetniku na njegovo zahtevo potrdilo o vpisu v
Register odvetnikov. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni.
ZDRAVNIKI
- Pri dejavnostih, pri katerih je za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti potrebno
izpolniti posebne strokovne ali druge pogoje, je izpolnjevanje teh pogojev podlaga za vpis
v ustrezen register izvajalcev te dejavnosti. Register vodi pristojna zbornica ali strokovno
združenje ali državni organ. V primeru zdravnikov je potrebno pridobiti potrdilo o vpisu v
register zdravnikov, ki ga izda Zdravniška zbornica Slovenije. Potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni.
DRUŠTVA
- potrdilo iz upravne enote oz. izpostave, pri kateri je društvo registrirano da je društvo
vpisano v register društev. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni.
ZASEBNI RAZISKOVALEC
Posameznika, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik (v nadaljevanju
raziskovalec) se vpiše v register zasebnih raziskovalcev, če izpolnjuje zahtevane pogoje. Pravna
podlaga za delovanje zasebnih raziskovalcev je Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS,
št. 96/02) in na njegovi podlagi izdan Pravilnik o postopku in pogojih za vpis posameznikov v register
zasebnih raziskovalcev (Ur.l. RS, št. 42/2003)
Register zasebnih raziskovalcev vodi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju MŠZŠ)
in je javna knjiga, potrdila, izdana o dejstvih, ki se vodijo v tej knjigi, pa štejejo za javne listine (za te
se šteje, da dokazujejo, kar je v njih potrjeno ali določeno).
Zasebni raziskovalec, ki zaprosi za kvalificirano potrdilo, mora svoji vlogi priložiti izpisek iz registra
zasebnih raziskovalcev, ki ne sme biti starejši od 60 dni. Samo odločba o vpisu v register zasebnih
raziskovalcev ne zadostuje, saj je izdana le enkrat in morebitne spremembe iz nje niso razvidne.
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SAMOSTOJNI NOVINAR
Samostojni novinarji so novinarji, ki svojo dejavnost opravljajo kot samostojen poklic. Vpisujejo se v
Razvid samostojnih novinarjev pri Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo (v nadaljevanju MK).
Pravna podlaga za pridobitev statusa samostojnega novinarja je Uredba o postopku in podrobnejših
merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige (Ur.l. RS,
št. 105-5120/2001).
Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri Ministrstvu za
kulturo Republike Slovenije. O vpisu v razvid odloči z odločbo minister, pristojen za kulturo.
Samostojni novinar mora sporočiti ministrstvu vsako spremembo zahtevanih podatkov najkasneje v
roku 15 dni od nastanka spremembe.
Samostojni novinar, ki zahteva kvalificirano potrdilo, mora svoji zahtevi priložiti izpisek iz razvida, ki
mu ga izdajo na MK in ne sme biti starejši od 60 dni. Kot dokazilo statusa ne zadostuje odločba o
vpisu v register, ker iz nje niso razvidne spremembe.
SINDIKAT
Pravna podlaga za delovanje sindikatov in vodenje evidence sindikatov sta Zakon o
reprezentativnosti sindikatov (Ur.l. RS, št. 13/1993; v nadaljevanju ZRSin) in Pravilnik o evidenci
statutov sindikatov (Ur.l. RS, št. 18/1993).
ZRSin določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov. Sindikat
postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma drugega temeljnega akta (v
nadaljnjem besedilu: statut). Pridobitev statusa pravne osebe pomeni, da sindikat od tega trenutka
naprej lahko nastopa kot nosilec pravic in obveznosti. Pravno gledano sindikat prej ne obstaja in ne
more izvrševati nobenih dejavnosti.
Statute sindikatov hranijo ali upravne enote ali pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v
nadaljevanju MDDSZ).
Če torej povzamemo; iz sklepa o imenovanju poimensko določene osebe ugotovimo, kdo je
pooblaščen za zastopanje sindikata. Iz predloženega statuta ugotovimo, ali je zastopnika imenoval
organ, ki ima to pristojnost. Morebitni zapisnik dogodka, na katerem je bil imenovan zastopnik, je
pomemben v primerih, ko zastopnika imenuje večje število posameznikov z glasovanjem v organu.
Potrdilo iz evidence statutov sindikatov dokaže, da je sindikat pravna oseba (da torej sploh sme
zahtevati kvalificirano potrdilo) in pa, ali in kolikokrat ter kdaj je bil statut sindikata spremenjen.
VERSKE SKUPNOSTI
Vseh verskih skupnosti, ki so svoje delovanje prijavile Uradu Vlade Republike Slovenije za verske
skupnosti, je v Sloveniji je 38. Pravni položaj verskih skupnosti ureja Zakon o pravnem položaju
verskih skupnosti (Ur.l. SRS, št 15/76 in naslednji); v zakonodajnem postopku je predlog novega
zakona. Delovanje Urada za verske skupnosti temelji na Sklepu o ustanovitvi Urada Vlade Republike
Slovenije za verske skupnosti, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.
Zahtevo za kvalificirano potrdilo za versko skupnost torej lahko vloži tista oseba, ki predloži potrdilo
verske skupnosti, da je pooblaščena za zastopanje. V kakšni obliki bodo ta potrdila in kdo jih izdaja,
je popolnoma odvisno od posamezne verske skupnosti. Javnih potrdil, razen o tem, da je verska
skupnost prijavila delovanje, ni mogoče dobiti.
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Pošiljanje dokumentacije:
Izpisu ali drugemu dokumentu, odvisno od tega, za kakšno pravno osebo gre (društvo, sindikat), ki ne
sme biti starejši od 60 dni, priložite:
- zahtevek za kvalificirano potrdilo - Halcom CA za vsakega pooblaščenca posebej,
- krovno naročilnico Halcom CA. Vsaka pravna oseba izpolni samo eno krovno
naročilnico.

Ljubljana, 15.04.2008
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