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NAVODILA ZA SPLETNO ODJAVO OD IZPOPOLNJEVANJA 
 
Spoštovane udeleženke in spoštovani udeleženci strokovnih izpopolnjevanj pri ZFS. 

Na posodobljeni spletni strani ZFS je omogočeno spletno prijavljanje na nekatera strokovna izpopolnjevanja. 
Vsa strokovna izpopolnjevanja, na katera ste prijavljeni, lahko vidite, če se z uporabniškim imenom in geslom 
prijavite v »Moj račun«, pod zavihkom »Moja naročila«. 

 

 

 

V stolpcu »Stanje« je prikazan status vašega naročila: 

- »v teku« pomeni, da vaše plačilo še ni bilo izvršeno oziroma vaša prijava še ni bila potrjena 
- »zaključeno« pomeni, da je bilo vaše plačilo potrjeno (oziroma vaša prijava potrjena) 
- »proračunski uporabnik« pomeni, da je plačnik strokovnega izpopolnjevanja proračunski uporabnik, 

ki bo prejel e-račun za plačilo vaše kotizacije po končanem strokovnem izpopolnjevanju, vaša prijava 
je potrjena 

- »preklicano« pomeni, da je bila vaša prijava preklicana (s strani skrbnika potrjen preklic vaše prijave) 
- »želim odjavo« pomeni, da ste svojo prijavo na strokovno izpopolnjevanje preklicali in skrbnik še 

pregleduje vaš preklic prijave 
 

V stolpcu »Dejanja« imate več različnih možnosti: 

1. S klikom na »INVOICE« se vam odpre predračun (pdf), kakršnega ste prejeli tudi skupaj s 
potrditvenim e-mailom ob prijavi na izpopolnjevanje. 
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2. S klikom na »PRIKAŽI« se prikažejo podrobnosti vašega naročila in njegovo trenutno stanje. V kolikor 
želite svojo prijavo preklicati, kliknite na okence »PREKLIČI«. 

 

 

3. S klikom na »PREKLIČI« se vam odpre okence, preko katerega lahko prekličete svojo prijavo na 
strokovno izpopolnjevanje. Ustrezno označite, napišite vzrok za preklic in kliknite na »POŠLJI 
ZAHTEVO ZA PREKLIC«, če se strokovnega izpopolnjevanja ne želite udeležiti. Prikazalo se vam bo 
potrditveno okence.  

   

Skrbnik bo vašo zahtevo pregledal in v kolikor izpolnjujete pogoje za pravočasno odjavo in vračilo že 
plačane kotizacije, poskrbel za vračilo le-te (pogoji za odjavo so objavljeni pri vsakem posameznem 
strokovnem izpopolnjevanju v koledarju izpopolnjevanj). 


