
EU DIGITALNO COVID POTRDILO 

EU digitalno covid potrdilo je enotno evropsko, splošno veljavno covidno PCT-

potrdilo, ki bo prebivalcem omogočalo obiskovanje prireditev, lažje prehajanje 

meja in potovanja. V Sloveniji bo potrdilo dostopno tudi na portalu zVem, za njegovo 

vzpostavitev pa skrbi NIJZ. 

Navodila za prijavo v zVEM so na voljo na strani: https://zvem.ezdrav.si/-

/navodila-za-prijavo-v-portal-zvem   

 

Vsi pacienti, ki imajo dostop do zVEM portala ( digitalnim potrdilom ali s smsPass) 

lahko dostopajo do svojih potrdil o cepljenju, testiranju ali prebolelosti. Pomoč 

uporabnikom, ki imajo težave pri prijavi zVem, je na voljo tudi na telefonski 

številki 080 72 99. 

Za izdajo EU digitalnega COVID potrdila o prebolelosti v skladu z evropsko 

uredbo velja kot ustrezen »dokaz« le pozitiven PCR test. V primeru, da le ta ni viden 

v zVem naj oseba napiše e-pošto na: dcp@nijz.si . Osebe, ki so imele opravljen le 

HAGT (hitri) test ali jim je bil COVID-19 diagnosticiran le glede na simptome in 

zaradi bližnjega stika s pozitivno osebo, ne morejo pridobiti EU digitalnega COVID 

potrdila o prebolelosti.  

 

Za vse, ki so vsaj enkrat cepljeni ali so prebolevniki s še veljavnim statusom 

prebolevnika (to velja 180 dni), so po 28. juniju 2021 prejeli potrdilo v fizični obliki 

na dom na naslov za vročanje iz uradnih evidenc. Potrdilo je bilo poslali vsem in s 

tem vsakemu prebivalcu, ki pogoje za prejem potrdila izpolnjuje, zagotovili potrdilo 

v pisni obliki. 

1. Z UPORABO DIGITALNEGA POTRDILA 

Za dostop do podatkov na portalu zVem pa posameznik  potrebuje (tako kot za 

dostop do številnih drugih digitaliziranih vsebin državne uprave na primer na 

eUpravi, eZpiz, eDavki) veljavno kvalificirano digitalno potrdilo (SIGEN-CA, 

SIGOV-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA) ali mobilno identiteto smsPASS. 

V Sloveniji kvalificirana digitalna potrdila, namenjena tudi za avtentikacijo, izdaja 

šest ponudnikov storitev zaupanja, od tega so v storitvi SI-PASS trenutno podprti 

štirje (trije komercialni in en državni): 

• Ministrstvo za javno upravo – SIGEN-CA in SIGOV-CA 

Zahtevek za pridobitev potrdila SIGEN-CA izpolnim preko spletne 

strani: https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/fizicne-osebe/zahtevek-za-

pridobitev-spletnega-kvalificiranega-digitalnega-potrdila-za-fizicne-osebe/. 



Izpolnjen zahtevek skupaj z osebnim dokumentom oddam na upravni enoti. Zahtevek lahko 

izpolnim tudi direktno na upravni enoti 

Ministrstvo za javno upravo izdaja tudi mobilno identiteto smsPASS, ki je nekoliko 

enostavnejša za uporabo, saj ne zahteva nameščanja potrdila in programske opreme na delovno 

postajo uporabnika. Za njeno uporabo potrebujemo le mobilni telefon in uporabniški račun SI-

PASS. 

• Pošta Slovenije, d. o. o. –Pošta®CA 

Vlogo za izdajo potrdila POSTAR-CA izpolnim preko spletne 

strani: https://postarca.posta.si/digitalna-potrdila-fizicne-osebe/, nato pa opravim osebno 

identifikacijo v registracijski pisarni (večina pošt po Sloveniji, seznam najdem na spletni 

strani: https://postarca.posta.si/wp-content/uploads/2019/10/Seznam-registracijskih-

pisarn.pdf). 

• Nova Ljubljanska banka, d. d. – AC NLB 

Vlogo za izdajo potrdila AC NLB lahko oddam v katerikoli NLB Poslovalnici. Ob oddaji 

vloge se identificiram z veljavnim uradnim dokumentom ter potrdilom o svoji davčni številki 

(https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila). 

• Halcom, d. d. – Halcom CA 

Vlogo za izdajo potrdila HALCOM izpolnim preko spletne strani Halcom.com, nato pa 

izpolnjene in podpisane dokumente, ki jih prejmem, oddam v poslovalnicah Unicredit oz. jih 

overovljene pošljem s priporočeno pošto na Halcom 

(https://support.halcom.com/sl/faqs/prijavne-sluzbe-za-fizicne-osebe/). 

• Ministrstvo za obrambo – SIMoD-CA (samo za interno uporabo) 

• Rekono d.o.o. – Rekono RSA (še nepodprt v SI-PASS) 

 

V juliju 2021 bo še objavljena aplikacija, da bomo lahko svoja potrdila nosili s 

seboj »v telefonu«, torej bomo do njih lahko kot prijavljeni uporabniki dostopali 

preko zVEM ali pa si bomo QR kodo poskenirali in imeli svojo »digitalno denarnico« 

vedno pri roki. 

2. POTRDILO IZDANO S STRANI CEPILNE AMBULANTE 

ZDRAVSTVENEGA DOMA TRŽIČ 

 
Do nadaljnjega bodo vsi izvajalci testiranja in cepljenja dolžni na željo pacientov 

(če torej ti ne bodo izrecno rekli, da potrdila ne rabijo) brezplačno izdati EU 

digitalno COVID potrdilo v okviru storitve testiranja ali cepljenja. 

V kolikor potrebujete potrdilo izdano s strani cepilne ambulante Zdravstvenega 

doma Tržič le-tega naročite preko elektronske pošte cepljenje.covid@zd-trzic.si  



 

Za izdajo potrdila potrebujemo naslednje podatke: ime in priimek, datum 

rojstva, telefonski kontakt. 

 

Potrdilo boste prevzeli v roku 2 delovnih dni na glavnem vhodu v Zdravstvenega 

doma Tržič.  

 

Izjemoma lahko potrdilo o cepljenju naročite preko telefonske številke 030 482 

665. 

 

 


