
Poliglot – prijava na tekmovanje 
 
Za prijavo na tekmovanje Poliglot najprej v spletni brskalnik vpišete spletni naslov http://poliglot.scv.si. Prikaže se vam spletna stran Poliglot (Slika 1). 

 
Slika 1: Spletna stran Poliglot 
 Ker je to nova spletna aplikacija, morate najprej opraviti registracijo. To storite s klikom na 
REGISTRACIJA v menuju zgoraj. Prikaže se obrazec za registracijo (Slika 2):   



     Slika 2: Začetna stran registracije 
 Na tej stopnji morate izbrati šolski center, če vaša šola spada pod kakšnega. S klikom na 
puščico na desni strani, se vam odpre spustni seznam šolskih centrov (Slika 3). Če vašega centra ni na seznamu, me prosim obvestite (miran.zevnik@gmail.com). 
 

      Slika 3: Seznam šolskih centrov
 S klikom nanj izberete ustrezen šolski center. Če vaša šola ne spada pod šolski center, pa 
pustite izbiro brez. Nato kliknite NAPREJ. Odpre se vam drugi korak registracije (Slika 4).  



 

      Slika 4: Drugi korak registracije
 Če ste izbrali nek šolski center, se vam ob kliku na puščico na desni strani odpre spustni 
seznam z vsemi šolami tega centra (Slika 5).  

      Slika 5: Seznam šol
 
S klikom nanjo izberete ustrezno šolo. Nato kliknite NAPREJ. Odpre se vam zadnji korak registracije (Slika 6). Če vaše šole ni na seznamu, me prosim obvestite (miran.zevnik@gmail.com). 



     Slika 6: Zadnji korak registracije 
 Zdaj samo še izpolnite svoje osebne podatke in kliknite NAPREJ. Če je vse v redu, vas bo 
preusmerilo na začetno stran DOMOV. Če pa ste si izbrali uporabniško ime, ki že obstaja, vas bo (po obvestilu in nekaj sekundah) preusmerilo na začetek REGISTRACIJE.  
 Če ste v prvem koraku izbrali, da vaša šola ne spada pod noben center (--brez--), se vam po 
kliku na NAPREJ pokaže drugi korak registracije (Slika 7).  

     Slika 7: Drugi korak registracije 



Ob kliku na puščico na desni strani se vam odpre spustni seznam z vsemi šolami, ki ne 
spadajo pod centre (Slika 8). Če vaše šole ni na seznamu, me prosim obvestite (miran.zevnik@gmail.com). 
 

      Slika 8: Šole brez centra
 
 S klikom nanjo izberete ustrezno šolo. Nato kliknite NAPREJ. Odpre se vam zadnji korak registracije (Slika 6)- zgoraj. Dokončate registracijo kot je že bilo opisano zgoraj. 
  
Po uspešni registraciji lahko zaprosite za geslo pri administratorju (miran.zevnik@gmail.com). Geslo vam pošljem po elektronski pošti na naslov, ki ste ga navedli ob registraciji. S tem 
geslom in uporabniškim imenom, ki ste si ga izbrali, se lahko prijavite na spletno stran.   
 To storite s klikom na povezavo PRIJAVA. Prikaže se obrazec za prijavo (Slika 9).  



     Slika 9: Prijava   Vpišete zahtevana podatka in kliknite PRIJAVITE SE. Če je prijava uspešna, se bo desno zgoraj izpisalo vaše ime in priimek (Slika 10). Zraven pa se doda še gumb ODJAVA. S klikom nanj se odjavite.  

      Slika 10: Prijava   Ko ste prijavljeni, imate dostop do nalog in prijave tekmovalcev (datum začetka prijav bo javljen naknadno). 


