
NAVODILA ZA KOMITENTE SID BANKE ZA ELEKTRONSKO PODPISOVANJE 
DOKUMENTOV 

1 Prednastavitve Adobe Acrobat Reader za potrebe digitalnega 
podpisovanja 

Predlagamo, da si naložite Adober Reader, ki je na voljo brezplačno na https://get.adobe.com/si/reader/ 
 

 
 

Za digitalno podpisovanje v Adobe Acrobat Reader (AAR) je potrebno nastavitve za to pred-nastaviti. 

AAR ima svojo shrambo digitalnih potrdil, zato je potrebno v AAR omogočiti, da le-ta zaupa tudi shrambi 
potrdil na nivoju operacijskega sistema (torej tam kjer so shranjena osebna/poslovna digitalna potrdila 

SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB IN/ALI Halcom CA).  
 

V odprtem PDF dokumentu se izbere: »Edit« → »Preferences« 

 

»Signatures« → »Verification« → »More« 

https://get.adobe.com/si/reader/


 
 

V novem pojavnem oknu 'Signature Verification Preferences' se izbereta (obkljukata) obe 
možnosti: 

- »Validating Signatures« 
- »Validating Certified Documents« 

 

ter se potrdi z  

 



2 Digitalno podpisovanje prejete SID kreditne pogodbe oz. dokumenta 
Prejeto SID kreditno pogodbo/aneks ali katerikoli drug PDF dokument (Podatki o komitentu, 
Menična izjava,…) seodpre z uporabo programa Acrobat Reader. 

 
Preko iskalnika na desni strani se poišče možnost »Digitally Sign«. 

 

 
 

Ob izbiri »Digitally Sign« se pojavi obvestilo, ki ga potrdimo s klikom na »OK«.  
 

 
 

Zgoraj se na dokumentu (priporočamo v zgornjem levem kotu, glede podpisa fotokopije osebne 
izkaznice glej 5. poglavje teh navodil) označi okvir, kamor se bo dodal osebni digitalni podpis s 

certifikatom. 

 

 
 

Označi se ustrezen osebni certifikat podpisnika (npr. SIGEN-CA G2, Halcom, POŠTA®CA) ter potrdi s 
klikom na »Continue«. 

 



 
 

V okvirju predogleda se prikaže izbran osebni certifikat.   
 

 
 

Možnost »Create« omogoča dodatno urejanje slike podpisa – levo od potrdila podpisa z digitalnim 
certifikatom. Prikazane so priporočljive nastavitve v izogib dodanemu vodnemu žigu logotipa Acrobat 

Reader (odstrani se Logo). Prikazane označene nastavitve so priporočljive, niso pa obvezne. 

 



 
Ob potrditvi s klikom na »Save« se zgoraj spremenjene nastavitve ustrezno shranijo. 

 
 

 
 
Ob potrditvi s klikom na »Sign« je potrebno izbrati lokacijo, kamor se shrani nova verzija dokumenta z 

novo dodanim izbranim osebnim certifikatom.  

 

 
 

Ob shranjevanju dokumenta se izbrani osebni certifikat doda na prej označeno mesto na dokumentu. 



 

 
 

Prikazan postopek z ekranskimi slikami kreditne pogodbe velja tudi za vse ostale dokumente, ki so v 
PDF formatu (npr. Podatki o komitentu, Menična izjava,…). 

3 Pošiljanje podpisanega dokumenta 
Predlagamo, da podpisano kreditno pogodbo/aneks oz. katerikoli drug dokument, pošljete v SID banko 
skrbniku na varen način. Priporočamo, da se dokument pred pošiljanjem 'zazipa' in zaščiti z geslom, ki 

se ga izmenja po drugi poti (gsm).  

4 Urejanje/popravljanje digitalno podpisanega dokumenta s certifikatom 
Podpisanega dokumenta z overjenim digitalnim certifikatom ni mogoče urejati oz. vsebinsko spremeniti. 

Acrobat Reader (tudi Acrobat Reader Pro) prikaže ob poskusu urejanja/popravljanja dokumenta pojavno 
okno z besedilom: »This document has been signed and can not be edited«. 

 

 

5 Pošiljanje kopije osebnega dokumenta 
 
Predlagamo, da se kopijo oziroma dokument s s skeniranim uradnim osebnim dokumentom pošilja na 

način, da slike shranite kot PDF dokument in ga digitalno podpišete tako, da se digitalni podpis izpiše 
nad sliko osebne izkaznice. To storite na naslednji način:  

 

Odprete PDF dokument s kopijo osebne izkaznice. V orodjih (»Tools«) izberete možnost »Certificates« 
in nato »Digitally sign«.  



 
 

 
 
Okvir, v katerem se bo pojavil podpis, postavite čez sliko osebnega dokumenta. 

 
 

 
S politiko varstva osebnih podatkov, ki je javno objavljena se lahko seznanite na spletni strani 

www.sid.si. SID banka, kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov, je z namenom uresničevanja 
načela poštene in pregledne obdelave, pripravila in objavila politiko varstva osebnih podatkov, ki 



posamezniku na enem mestu omogoča pridobitev vseh informacij, ki se nanašajo na njegove osebne 

podatke. 

6 Preverjanje istovetnosti komitentov za namene preprečevanja pranja 
denarja 

 
V SID banki se lahko komitenti s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, s katerim digitalno podpišejo pogodbe 

in druge dokumente, identificirajo tudi za namene izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma (ZPPDFT-1). V ta namen komitenti digitalno podpišejo obrazec Podatki o stranki, 

fotokopijo osebnega dokumenta in druge dokumente, skladno z dogovorom s svojimi skrbniki. 

 
Za namene izvajanja ZPPDFT-1 se v SID banki s kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko identificira: 

- zakonitega zastopnika in pooblaščenca pravne osebe; 
- komitenta, ki je fizična oseba oziroma njen zakoniti zastopnik, samostojni podjetnik posameznik ali 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 

- pooblaščenca komitenta iz prejšnje alineje. 
 

Veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, izdano na fizično osebo, se sme uporabiti za identifikacijo vseh 
vrst oseb, naštetih v prejšnjem odstavku. Nasprotno se kvalificirano digitalno potrdilo, izdano na pravno 

osebo, ki glasi na osebno ime, sme uporabiti samo za identifikacijo zakonitega zastopnika pravne osebe 
in samostojnega podjetnika posameznika.  

 

 
    


