
Za pridobitev in aktivacijo smsPASS
potrebujete:
• uporabniški račun SI-PASS
• telefonsko številko in telefon, ki sprejema 

kratka sporočila SMS
• preverjeno identiteto :

✓ na osnovi kvalificiranega digitalnega 
potrdila 

✓ obiska prijavne službe SI-TRUST na 
upravni enoti tekom aktivacije 
smsPASS.

Pridobitev

Imam le uporabniški račun SI-PASS

Postopek aktivacije smsPASS pričnete na
uporabniških straneh SI-PASS. Osebno se
zglasite na prijavni službi SI-TRUST na
upravni enoti, kjer boste izkazali svojo
istovetnost in podpisali zahtevek za
pridobitev smsPASS. Po e-pošti boste prejeli
aktivacijsko kodo, s katero na uporabniških
straneh SI-PASS nadaljujete postopek
aktivacije in pri tem registrirate svojo
telefonsko številko.

Imam kvalificirano digitalno potrdilo,
registrirano v SI-PASS

Postopek aktivacije smsPASS pričnete na
uporabniških straneh SI-PASS. V nekaj dneh
boste na svoj naslov stalnega prebivališča
prejeli aktivacijsko kodo, s katero na
uporabniških straneh SI-PASS nadaljujete
postopek aktivacije in pri tem registrirate
svojo telefonsko številko. Ker boste pri
uporabi smsPASS potrebovali tudi svoje
uporabniško ime SI-PASS in geslo, si geslo,
če ga ne poznate, pred aktivacijo smsPASS
ponastavitve na uporabniških straneh SI-
PASS.

Uporaba

1. Prijava v 
e-storitev

2. Izbira 
načina prijave 

v smsPASS

3. Prijava v 
SI-PASS

4. Vnos 
enkratnega 

gesla 
prejetega 
preko SMS

5. Uspešna 
prijava v 

e-storitev

6. 
Uporaba 
e-storitve



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

DRŽAVNI CENTER ZA STORITVE ZAUPANJA

Mobilna identiteta

ENOSTAVNO. VARNO. MOBILNO.

Brez nameščanja digitalnih potrdil 
na računalnik

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

SMS sporočila, ter napravo, povezano v splet na

primer računalnik ali tablico.

Obiščite našo spletno stran in pridobite svojo 

mobilno identiteto smsPASS: 

www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-

identiteta/

Mobilna identiteta smsPASS za mobilni 
način življenja!

Storitve, ki jih lahko s prijavo smsPASS opravite 

od doma:

• selitev, prijava, odjava prebivališča

• podaljšanje prometnega dovoljenja

• potrdilo iz evidence kazenskih točk za 

prometne prekrške

• potrdilo iz kazenske evidence

• e-zdravje (e-naročanje, e-recept)

• vloga za otroški dodatek / subvencijo vrtca 

(prvič, podaljšanje, sprememba)

• vloga za državno štipendijo

• prijava na fakulteto eVŠ

• vloga za subvencionirano vozovnico (prvič, 

podaljšanje, sprememba)

• vloga za mesečno vozovnico Urbana

• zahtevek za vrednotnico

• izpiski iz matičnega registra

• informativni izračun datuma upokojitve eZPIZ

• vpogled v podatke o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju eZPIZ

• vpogled v podatke o nakazilih eZPIZ.

Preveri seznam e-storitev:

www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/seznam-e-

storitev-prikljucenih-na-sistem-si-pass/

Ves čas dodajamo nove storitve!
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada.


