Obvestilo za stranke

PRIDOBITEV MOBILNE IDENTITETE
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.

Za uporabo mobilne identitete smsPASS:





potrebujete uporabniški račun SI-PASS,
potrebujete mobilno telefonsko številko,
morate vnesti spletni zahtevek smsPASS in
morate potrditi istovetnost na prijavni službi ali s svojim kvalificiranim digitalnim
potrdilom.

Pridobitev in aktivacija smsPASS za nove uporabnike, ki nimajo računa
SI-PASS:




Račun SI-PASS ustvarite na strani Registracija in smsPASS. Pri izpolnjevanju obrazca
Registracija obkljukate "Želim pridobiti tudi smsPASS" in vnesete vaše podatke (ime in
priimek, datum rojstva, davčna številka in telefonska številka). Postopek vas bo vodil v
preverjanje telefonske številke z vnosom SMS sporočila. Na e-naslov boste prejeli sporočilo o
registraciji računa, ki ga morate potrditi.
Zglasiti se morate osebno na Upravni enoti Ormož, pri prijavni službi SI-TRUST, kjer boste
izkazali svojo istovetnost in podpisali zahtevek za pridobitev smsPASS. Za obisk prijavne
službe na Upravni enoti Ormož se trenutno ni potrebno predhodno naročiti. Identificirate se
lahko tudi na cepilnem mestu v Zdravstvenem domu Ormož tako, da oddate izpolnjen,
natisnjen in podpisan obrazec za identifikacijo, ki ga boste prejeli na cepilnem mestu v
Zdravstvenem domu Ormož (te zahtevke vnaša prijavna služba na Centru za socialno delo
Ormož).

Po opravljeni identifikaciji in oddanem spletnem zahtevku za smsPASS je storitev smsPASS
aktivirana in jo lahko uporabljate. smsPASS lahko uporabljate tako za e-podpisovanje
dokumentov kot za prijavo v e-storitve, ki podpirajo smsPASS npr. za pridobitev digitalnega
»Potrdila o cepljenju proti COVID-19«, na portalu Zvem na: https://zvem.ezdrav.si/ .

Potrdilo o cepljenju proti COVID-19 pa lahko brezplačno, na papirju, prejmete tudi na
cepilnem mestu, po cepljenju, brez pridobitve mobilne identitete smsPASS.
Več o sistemu za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS najdete na: www.si-trust.gov.si/sl/

