
Navodila za registracijo in prijavo v portal zVem. 

KORAK  1: V Google iskalnik vpišete geslo zVem – nato kliknete na prvi ponujeni zavihek (»Domov«) 
kot prikazuje spodnja slika: 

 

KORAK 2: Odprla se bo spletna stran zVem, na kateri desno zgoraj kliknete na »Prijava) kot prikazuje 
spodnja slika: 

 



KORAK 3: Spletna stran vas bo nato preusmerila na izbiro načina prijave. V kolikor imate kvalificirano 
digitalno potrdilo izberete ustrezno opcijo, sicer pa se tudi brez digitalnega potrdila lahko prijavite s 
klikom na opcijo »Enkratno geslo smsPASS«  kot prikazuje spodnja slika: 

 

KORAK 4: V kolikor ste v aplikacijo že registrirani samo vnesete vaš elektronski naslov in geslo, sicer 
izberete opcijo »Nov uporabnik« kot prikazuje spodnja slika: 

 

 

  



KORAK 5: Nato izpolnite prijavni obrazec , označite, da sprejemate pogoje uporabe in kliknete 
»Potrdi«. 

Če ste uspešno vnesli svoje podatke, boste preusmerjeni na spletno stran, ki jo prikazuje spodnja 
slika – sledite navodilom: 

 

Na elektronski naslov, ki ste ga vpisali ob registraciji nato prejmete elektronsko pošto za potrditev le-
tega. Ko boste kliknili za potrditev elektronskega naslova, vas bo avtomatsko preusmerilo na spletno 
stran za prijavo v portal zVem. Nato vpišete svoj elektronski naslov in geslo, ki ste si ga izbrali ob 
registraciji. Nato ponovno kliknete »Zapri«.  

Sedaj ponovite KORAK 1, 2 in 3. 

  



KORAK 6: Nato se bo zelo verjetno pojavilo okno, kjer piše, da vaš račun nima aktivirane storitve SI-
PASS, kliknite na SI-TRUST: 

 

KORAK 7: Aplikacija vas nato preusmeri na spodnjo spletno stran, kjer pod opcijo »mobilna 
identiteta« izberete »Fizične osebe«, tako kot prikazuje spodnja slika: 

 

 



KORAK 8: Sledite navodilom – priporočamo izbor prve opcije:

 

KORAK 9: Ponovno vnesete svoj elektronski naslov in geslo, nato ste preusmerjeni na spodnjo stran, 
označite okence s kljukico, kot prikazuje spodnja slika in kliknite »Potrdi«: 

 

 

  



Nato se odpre spletna stran, kjer vnesete osebne podatke in sledite nadaljnjim navodilom, kot 
prikazuje spodnja slika:  

 

 

  



ZADNJI KORAK: Ko ste uredili vse potrebno se ponovno prijavite v aplikacijo, odpre se zaslon, z več 
opcijami, med drugim tudi opcija »Seznam testiranj na COVID-19«. Kliknete na omenjeno opcijo in 
prenesete oziroma natisnete potrdilo: 

 


