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01 UVOD  

Navodilo za izpolnjevanje vloge za preklic pooblastila za posredovanje e-računov pojasnjuje 
izpolnjevanje vloge za  preklic pooblaščanja v sistemu eRačuni za TRIGLAV, Zdravstveno 
zavarovalnico, d.d. Po izpolnitvi le-te do pooblaščenci nimajo nobenih pravic za delo v e-
Računih. 
 

02 SPLOŠNI PODATKI 

02.1 Podatki o uporabniku (izvajalcu zdravstvenih storitev) 
Uporabnik je poslovni subjekt, ki je lahko fizična ali pravna oseba oz. njegov zakoniti 
zastopnik, ki pooblašča drugo fizično ali pravno osebo za opravljanje posameznih storitev v 
eRačunih. 

o V primeru, da je poslovni subjekt fizična oseba, označimo () polje »Zasebni 
zdravnik ali druga oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost« in vpišemo naslednje 
podatke: ime in priimek oz. naziv, sedež, davčno številko, matično številko, 
telefonsko številko ter vpišemo naslov e-pošte. 

o V primeru, da je poslovni subjekt pravna oseba, označimo () polje »Pravna 
oseba« in vpišemo naslednje podatke: naziv, sedež, davčna številka, matična 
številka, telefonska številka ter naslov e-pošte ter ime in priimek zakonitega 
zastopnika oz. odgovorne osebe. 

02.2 Podatki o pooblaščencu, za katerega preklicujemo digitalno potrdilo 
Pooblaščenec je oseba, ki mu je bila dodeljena s stani izvajalca zdravstvenih storitve pravica 
za opravljanje posameznih dejanj v sistemu eRačuni. Izpolnijo se podatki: ime in priimek, 
davčna številka, datum rojstva, naslov ter e-naslov. Preklic digitalnega potrdila velja za 
osebo, ki bo navedena v tem polju. 

03 PODATKI O DIGITALNEM POTRDILU 

Pri uporabi digitalnega potrdila je pomemben podatek ta, kdo je njegov izdajatelj ter 
serijska številka le tega. 
Za to sta namenjeni dve polji in sicer: 
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o Pooblaščeni izdajatelj potrdila: potrebno je obkrožiti naziv izdajatelja potrdila 
o Serijska številka: potrebno je vnesti serijsko številko potrdila, ki se nahaja na potrdilu  

in ki se preklicuje. 
 

04 TRAJANJE PREKLICA POOBLASTILA ZA POSREDOVANJE E-RAČUNOV 

Z izpolnitvijo posameznih podatkov se določi trajanje preklica pooblastila. Lahko traja v 
določenem časovnem obdobju ali pa dokončno. 
Za to sta namenjeni dve polji: 

o Od-do : vnese se datumski podatek od kdaj do kdaj je pooblastilo preklicano, 
o Dokončno: polje se označi v primeru, če je preklic pooblastila dokončen. 

05 ZAKLJUČEK 

Izpolnjevanje vloge zaključimo z vnosom kraja in datuma ter s podpisom ter žigom 
odgovorne osebe. 
 
Sklop podatkov PODATKI O PREJEMU VLOGE ZA PREKLIC (IZPOLNI TZZ)- polja izpolnijo 
zaposleni v TRIGLAV, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. 

 
 
 
 

Pomočnica direktorja 
zaledne podpore  

 
 


