
 

 

ODDAJA VLOGE ZA PRIDOBITEV SMSPASS – Cepilno mesto ZD Lenart 
 

Vlada je v dogovoru z upravnimi organi, cepilnim centrom (ta del kadrovskih virov 

zagotavljajo občinske uprave) naložila zagotoviti prisotnost upravnih delavcev na 

cepilnih mestih, ki naj naročenim na cepljenje omogočijo oddajo obrazca za smsPASS in  

preveritev identitete vlagatelja, kar je predpogoj za uporabo mobilne identitete smsPASS.   

Z oddajo vloge na cepilnem centru boste pridobili mobilno identiteto smsPASS in s tem 

zagotovljen dostop do portala zVem v najkrajšem možnem času. Tako boste lahko 

enostavno pridobili digitalno zeleno potrdilo.  

 

Vlogo za pridobitev mobilne identitete smsPASS, lahko oddate: 

• na Cepilnem centru Zdravstveni dom Lenart v času, ko poteka cepljenje. S 

seboj imejte veljavni osebni dokument (osebna, potni list ali vozniško dovoljenje) 

in pisalo.  

• na Upravni enoti Lenart vsak dan, v času uradnih ur. 

 

Osebe za sprejem vlog na Cepilnem mestu Zdravstvenega doma Lenart so zagotovile 

občine: 

• Občina Lenart, 

• Občina Sveta Ana, 

• Občina Cerkvenjak, 

• Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in 

• Občina Benedikt. 

 

Vlogo (Obrazec za identifikacijo bodočega imetnika smsPASS) dobite na lokaciji ali jo 

že predhodno izpolnite sami – podatki bodočega imetnika. Obrazec najdete na: 

https://www.si-trust.gov.si/assets/Izjava/Obrazec-za-osebno-identifikacijo.pdf 

 

Ob oddaji vloge prejmete s strani referenta Potrdilo o oddaji obrazca za identifikacijo 

bodočega imetnika smsPASS, z navodili o nadaljnem poteku pridobitve smsPASS. 

 

Postopek za posameznika, ki nima digitalnega potrdila: 

• Oddaja Obrazca za identifikacijo bodočega imetnika smsPASS na cepilnem 

centru (izvede prijavna služba) 

• Izdaja potrdila o oddaji Obrazca za identifikacijo bodočega imetnika smsPASS na 

cepilnem centru (izvede prijavna služba) 

• Prejem potrdila o pridobitvi smsPASS na e-mail naslov (s strani SI-TRUST) 

• Registracija v portal Si-PASS: https://sicas.gov.si/shibboleth-sp/about.html 

(izvede posameznik sam) 

• Registracija v portal zVEM: https://zvem.ezdrav.si/domov (izvede posameznik 

sam) 

V kolikor že imate urejeno digitalno potrdilo, lahko do portala zVem dostopate 

preko računalnika in posebne mobilne identitete smsPASS ne potrebujete. 



 

Tujci, katerih postopek identifikacije poteka na osnovi dodatnih potrdil, se za pridobitev 

mobilne identitete smsPASS obrnejo na Upravno enoto Lenart. 

 

KAJ JE MOBILNA IDENTITETA smsPASS 

Mobilna identiteta smsPASS je način prijave v SI-PASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, 

poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov 

in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev.  

Za uporabo smsPASS potrebujete mobilno telefonsko številko in telefon, ki sprejema 

kratka sporočila, ter napravo, povezano s spletom (npr. računalnik, tablico, pametni 

telefon).  

Mobilno identiteto smsPASS lahko pridobijo osebe starejše od 15 let, ki imajo slovensko 

davčno številko in EMŠO. 

Vse o mobilni identiteti smsPASS najdete na: https://www.si-trust.gov.si/sl/si-

pass/mobilna-identiteta/. 

 


