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1. Digitalna potrdila
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STANDARDNO KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO ZA FIZIČNE OSEBE 
Kvalificirana digitalna potrdila z enim parom ključev se lahko uporabljajo za varen elektronski podpis, 
za šifriranje in kontrolo dostopa. 

Informativni 
izračun cene 

za 1 leto 

Veljavnost 
potrdila 

Cena z 22% 
DDV, veljavnost 

3 leta 

Izdaja kvalificiranega digitalnega potrdila. 5,01 € 3 leta 15,03 € 

OBNOVA – Prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila 
za FIZIČNE OSEBE. 5,01 € 3 leta 15,03 € 

NAPREDNO KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO NA PAMETNI KARTICI 
Kvalificirana digitalna potrdila z dvema paroma ključev in obvezno uporabo pametne kartice se lahko 
uporabljajo za varen elektronski podpis, za šifriranje in kontrolo dostopa. 
Za delo potrebujete čitalnik pametnih kartic. 

Informativni 
izračun cene 

za 1 leto 

Veljavnost 
potrdila 

Cena z 22% 
DDV, veljavnost 

3 leta 

1. Standardni postopek izdaje
Digitalno potrdilo je izdano najkasneje v 5-ih delovnih dneh
po oddaji vse potrebne dokumentacije in prejetem plačilu.

33,33 € 3 leta 100,00 € 

2. »HITRO« naročilo
Digitalno potrdilo je izdano v enem dnevu po oddaji vse
potrebne dokumentacije in prejetem plačilu.

40,00 € 3 leta 120,00 € 

NAPREDNO KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO NA USB KLJUČU 
Kvalificirana digitalna potrdila z dvema paroma ključev in obvezno uporabo ključa USB se lahko 
uporabljajo za varen elektronski podpis, za šifriranje in kontrolo dostopa. 

Informativni 
izračun cene 

za 1 leto 

Veljavnost 
potrdila 

Cena z 22% 
DDV, veljavnost 

3 leta 

1. Standardni postopek izdaje
Digitalno potrdilo je izdano najkasneje v 5-ih delovnih dneh
po oddaji vse potrebne dokumentacije in prejetem plačilu.

38,33 € 3 leta 115,00 € 

2. »HITRO« naročilo
Digitalno potrdilo je izdano v enem dnevu po oddaji vse
potrebne dokumentacije in prejetem plačilu.

44,66 € 3 leta 134,00 € 
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2. Digitalno potrdilo v oblaku Halcom One
KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO V OBLAKU HALCOM ONE je univerzalni identifikator, ki 
zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo in visoko stopnjo varnosti. Omogoča hitro in enostavno 
dvostopenjsko avtentikacijo in digitalno podpisovanje dokumentov na osnovi digitalnega podpisa v 
oblaku. 

Informativni 
izračun cene 

za 1 leto 

Veljavnost 
potrdila 

Cena z 22% 
DDV, veljavnost 

3 leta 

1. Obstoječi uporabnik
0,00 € 

(brezplačno) 3 leta 0,00 € 
(brezplačno) 

2. Novi uporabnik 0,00 € 
(brezplačno) 3 leta 0,00 € 

(brezplačno) 

3. Čitalniki pametnih kartic
Tip čitalnika Cena z 22% 

DDV 

HID Omnikey 3121 (USB - priključek) 30,00 € 

HID Omnikey 3021 (USB - priključek) 25,00 € 

Opomba: Blago in storitve se dobavijo oz. pričnejo izvajati po opravljenem plačilu. 

4. Ponovno pošiljanje vrnjenih pošiljk
Cena z 22% 

DDV 

Pametna kartica ali USB ključ 5,00 € 

PIN/PUK koda 7,00 € 

Izdaja kvalificiranega digitalnega potrdila in uporaba
mobilne aplikacije Halcom One.

Izdaja kvalificiranega digitalnega potrdila in uporaba
mobilne aplikacije Halcom One za imetnike Halcomovega
digitalnega potrdila.



Confidential. Copyright by Halcom d.d. 

Halcom d.d. 
Tržaška cesta 118 

1000 Ljubljana 
Slovenija 

T + 386 1 200 33 40 
F + 386 1 200 33 56 
E info@halcom.si 

www.halcom.com

https://www.facebook.com/halcomdd/
https://www.linkedin.com/company/halcom-d-d-
https://www.youtube.com/channel/UCRMawrBlfcsiuFR7UvMqVHg

	1. Digitalna potrdila
	2. Digitalno potrdilo v oblaku Halcom One
	3. Čitalniki pametnih kartic
	Opomba: Blago in storitve se dobavijo oz. pričnejo izvajati po opravljenem plačilu.

	4. Ponovno pošiljanje vrnjenih pošiljk
	Halcom d.d.
	Tržaška cesta 118
	1000 Ljubljana Slovenija
	T + 386 1 200 33 40
	F + 386 1 200 33 56
	E info@halcom.si
	www.halcom.com




