
 Overitelj na Banki Slovenije 

Slovenska c. 35 

1505 Ljubljana 

 

== ZAUPNO == 

 

Oznaka: BS-PKI-ZAH-02 Veljavnost od: 06.09.2013 Stran 1 od 2 

 

Zahtevek za preklic identifikacijske kartice in/ali digitalnih potrdil 

 
Podatki o imetniku kartice in/ali potrdila 

Osebni podatki 

 Ime:  

 Priimek:  

Podatki v Banki Slovenije 

 Matična številka BS:  

Podatki o identifikacijski kartici BS 

 Serijska številka:  

Podatki o digitalnih potrdilih 

- podpisno - Serijska številka:  

- šifrirno - Serijska številka:  

- prijavno - Serijska številka:  

 

Razlog za preklic  
(izberi enega od razlogov) 

Obrazložitev  

 Poškodba  
 Okvara 

 Izguba 

 Odtujitev 

 Zloraba 

 Sprememba podatkov 

 Prenehanje uporabe 

 Ostalo 

 
S podpisom soglašam, da overitelj na Banki Slovenije obdeluje, uporablja in shranjuje podatke iz tega 

zahtevka skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
1
 in Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov
2
, za namene elektronskega poslovanja v skladu s Politiko overitelja 

digitalnih potrdil na Banki Slovenije za končne uporabnike in Splošnimi postopki delovanja overitelja 

na Banki Slovenije.  

 

S svojim podpisom jamčim: 

 da sem seznanjen-a z in sprejemam določila iz vsakokrat veljavne Politike overitelja digitalnih 

potrdil na Banki Slovenije za končne uporabnike
3
; 

 za resničnost podatkov navedenih v tem zahtevku, 

 da sem seznanjen, da v primeru ugotovljene lastne krivde za poškodbo ID kartice nosim stroške 

zamenjave. 

 

Podatki o predlagatelju zahtevka za preklic 

 Ime:  

 Priimek:  

 Oddelek  

 Datum in podpis:  

V Ljubljani, _____________________ 

 
___________________________________________________ 

Podpis  

 

                                                      
1 (Ur.l.RS, št. 98/2004-UPB1) 
2 (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1) 
3 Vsakokrat veljavna "Politika overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije za končne uporabnike" je objavljena na spletnem naslovu http://ca.bsi.si/pki  

http://ca.bsi.si/pki
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Izpolni prijavna služba overitelja 

 

 

Zahtevek za preklic se:    ODOBRI  ZAVRNE 

 

Obrazložitev v primeru zavrnitve: 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki o odgovorni osebi prijavne službe overitelja 

 Ime:  

 Priimek:  

 Datum in podpis:  

V Ljubljani, _____________________ 

 

 

Podpis  
 

 
 

 

 


