POSTOPEK REGISTRACIJE
Postopek registracije v spletni modul za prijavo na javne razpise poteka na način, da v
krmilnem stolpcu izberete sklop Registracija in odpre se vam novo vnosno okno (glej
sliko 1) z naslednjimi vnosnimi polji:
•

Tip osebe – Izberete tip osebe, ki se prijavlja na razpis (možno je izbrati fizično
ali pravno osebo).

•

Pravna oseba/Naziv – V primeru, da ste v zgornjem polju izbrali pravno osebo,
je potrebno vpisati naziv pravne osebe.

•

Fizična oseba/Ime in Priimek – V primeru, da ste v zgornjem polju izbrali
fizično osebo, je potrebno vpisati ime in priimek.

•

E-pošta – V tem polju vnesete naslov elektronske pošte, na katero želite
prejemati obvestila v zvezi z registracijo in kasnejšo prijavo na izbrani javni
razpis.

•

Uporabniško ime – V tem polju vnesete uporabniško ime.

•

Geslo – V tem polju vnesete geslo.

•

Ponovno geslo – V tem polju ponovno vnesete geslo.

V primeru, da se registrirate kot fizična oseba morate kot obvezne podatke vnesti ime in
priimek, elektronsko pošto, uporabniško ime, geslo in ponovno geslo. V primeru, da se
registrirate kot pravna oseba morate kot obvezne podatke vnesti naziv, elektronsko
pošto, uporabniško ime, geslo in ponovno geslo.

Slika 1: Vnos potrebnih podatkov ob registraciji

Vnos potrdite s klikom na gumb Potrdi. S tem ste vnesli potrebne podatke za uspešno
registracijo, ki predstavlja pogoj za nadaljnji postopek prijave. Čez nekaj trenutkov boste
na izbrani elektronski naslov prejeli obvestilo z vašim uporabniškim imenom in geslom
(glej sliko 2).

Slika 2: Elektronsko obvestilo o uspešni registraciji

PRIJAVA
Po uspešni registraciji lahko nadaljujete s postopkom prijave. S klikom na sklop Prijava v
krmilnem stolpcu se odpre naslednje vnosno okno (glej sliko 3). V polji Uporabniško ime
in Geslo je potrebno vnesti uporabniško ime in geslo, ki ste ga prejeli na elektronski
naslov ob registraciji. Z vnosom pravega uporabniškega imena in gesla vam je omogočen
vstop v spletni modul za prijavo na javne razpise in prijava na izbrane javne razpise.

Slika 3: Prijava

SPREMEMBA GESLA
Ko ste se že registrirali in prijavili v spletni modul za prijavo na javne razpise vam le-ta
omogoča spremembo gesla. V krmilnem stolpcu izberete sklop Sprememba gesla in
odpre se vam novo vnosno okno (glej sliko 4). V vnosno okno morate vnesti elektronski
naslov na katerega želite prejeti obvestilo o novo dodeljenem geslu, staro geslo, novo
geslo ter ponovno novo geslo. Vnos potrdite s klikom na gumb Potrdi in modul vas bo
obvestil, da so podatki uspešno spremenjeni (glej sliko 5).

Slika 4: Sprememba gesla

Slika 5: Obvestilo o spremembi gesla

