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PREUREJANJE IN NADGRADNJO OBSTOJEČE SPLETNE STRANI, 

UPRAVLJANJE E-POŠTNIH NASLOVOV TER IZDELAVO PROGRAMA ZA 

VODENJE ČLANSTVA 
 

 

 

Naročnik:     Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) 

Naročnik izvaja naročilo v svojem imenu in za svoj račun. 

 

 

 

Objava: Spletna stran www.physio.si 

 

 

 

Rok za oddajo ponudbe:  31.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naročnik vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte, da predložijo svojo ponudbo za 

predmetni javni razpis. 

http://www.physio.si/
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Predmet tega javnega razpisa je preureditev in nadgradnja obstoječe spletne strani, 

upravljanje e-poštnih naslovov ter izdelava programa za vodenje članstva ZFS. 

 

Naše potrebe so naslednje: 

- Upravljanje e-poštnih naslovov (konfiguracija tudi na mobilne naprave) 

- Sprememba in preoblikovanje (»modernizacija«) izgleda spletne strani ter 

preureditev obstoječih vsebin 

- Pregled strežnika in njegova optimizacija 

- Oblikovanje interaktivnega koledarja dogodkov 

- Možnost objavljanja video vsebin 

- Omogočiti on-line registracijo 

- Omogočiti dodeljevanje uporabniškega imena in gesla našim članom    

- Razdeliti (»zakleniti«) spletne vsebine na prosto dostopne, dostopne registriranim 

uporabnikom (fizioterapevtom, ki niso naši člani) in dostopne samo našim članom 

- Vzpostaviti on-line prijave na dogodke, ki jih organiziramo in so objavljeni v našem 

koledarju (omejevanje števila prijavljenih, nadzor nad dokazili, ki so potrebni ob prijavi) 

- Omogočiti on-line plačevanje dogodkov, članarin in vpisnin (npr. PayPal, mBills, 

kartice, UPN nalog/predračun,...); prijavitelj in plačnik sta lahko različni osebi, prav tako je 

cena različna za različne prijavitelje (člani, nečlani) 

- Omogočiti izdajanje spletnih/elektronskih potrdil o udeležbi na dogodkih, 

izobraževanjih (v pdf formatu) 

- Integracija sistema/programa z Vasco računovodskim programom za avtomatsko 

preverjanje plačanih članarin in vpisnin 

- Integracija sistema/programa za avtomatsko generiranje registra članov   in uvoz 

predhodnih/obstoječih podatkov, v prihodnje tudi podeljevanje licenc (skladno z GDPR) 

- Enostaven nadzor nad podatki registriranih oseb (nečlanov) in prijavljenih oseb 

(članov): pregled profila, plačil,... 

- Avtomatsko pošiljanje obvestil o dogodkih, plačilih,... 

 

Prosimo, da nam vašo ponudbo pošljete na info@physio.si do 31.7.2020 . 

 
 
 

Doc. dr. Tine Kovačič, 
predsednik ZFS 
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