
 

   

    
NAVODILA ZA REGISTRACIJO UPORABNIŠKEGA RAČUNA REKONO IN UPORABO REŠITVE REKONO SMS OTP ZA VARNO POTRJEVANJE SPLETNIH NAKUPOV  

    

Kaj potrebujete za uspešno kreiranje računa Rekono? 
 

- Elektronski naslov in dostop do njega 
- Mobilni telefon 
- Davčno številko 
- Številko bančne kartice (pri karticah Mastercard jo najdete na sprednji strani, pri karticah Maestro na hrbtni strani kartice) 

- PIN kodo bančne kartice 
    

Potem, ko pripravite vse navedeno, obiščite spletno mesto www.rekono.si, kjer kliknete na gumb Rekono Nadzorna plošča. 
    

Vstopni zaslon Korak 1 Korak 2 Korak 3 

  
  

Kliknite na gumb »Ustvari račun« Vnesite vaš elektronski naslov ter 
geslo, ki ga boste uporabljali za 
račun Rekono. 
 

Geslo ponovno vpišite. 
 
Vpišite svojo telefonsko številko.  
 
Preberite Pogoje uporabe in 
označite, da se z njimi strinjate ter 
kliknite gumb Naprej.  

Preverite svojo e-pošto in prejeto 
potrditveno kodo prepišite v polje. 
 
Kliknite gumb Naprej.  

 

Preverite sporočila na svojem mobilnem telefonu 
in prepišite enkratno kodo SMS  v drugo polje. 
 
Kliknite gumb Naprej. 



Korak 4 Korak 5  Korak 6 Korak 7 

  
 

 

Po zaključenem postopku se na 

ekranu prikaže zgornje obvestilo. S 
klikom na gumb »NA STORITEV« bo 
postopek registracije zaključen in 
preusmerjeni boste v svoj račun 
Rekono.  

V svojem uporabniškem računu 

Rekono lahko opravite aktivacijo 
storitve varnega potrjevanja 
spletnih plačil (3-D Secure) z 
uporabo rešitve Rekono SMS OTP.  

 

V meniju na levi strani izberite 
opcijo Aktiviraj 3-D Secure. 

V razdelku »Aktivacija banke za potrjevanje 

spletnih plačil s 3-D Secure« kliknite gumb 
»Nastavi ali ponastavi statično geslo« 

Statično geslo boste potrebovali za potrditev 
plačila spletnega nakupa.  

Določite in vpišite 4-mestno številčno geslo. Vnos 

ponovite v polju spodaj in potrdite s klikom na 
gumb »Spremenite geslo«.  

 

V primeru, da geslo pozabite, ga lahko na tem 
mestu vedno ponovno nastavite.  

 

  



Korak 8 Korak 9 Korak 10 Korak 11 

 

 

 

 

V razdelku »Aktivacija banke za potrjevanje spletnih plačil 
s 3-D Secure« kliknite gumb »Dodaj banko«. 

 

V postopku dodajanja banke uporabite podatke ene izmed 
svojih plačilnih kartic, izdanih pri Delavski hranilnici. S 
tem bodo v storitev Rekono 3-D Secure in rešitev Rekono 
SMS OTP vključene vse vaše kartice, izdane pri hranilnici.  

 

Kliknite gumb »Začni z aktivacijo« V spustnem meniju izberite in 
potrdite Delavsko hranilnico. 

Prepišite ZADNJIH 6 ZNAKOV 
(številk) PAN številke svoje bančne 
kartice.  
 
Uporabljate kartico Mastercard? 
Številka kartice se nahaja na 
sprednji strani. 
 
Uporabljate kartico Maestro? 

Številka kartice se nahaja na hrbtni 
strani.  
 

Številka kartice se nikoli ne začne 
s SI56. 
 

Vpišite kodo PIN kartice, ki ste jo 
uporabili v prejšnjem koraku.  
 
Koda PIN je številka, ki jo 
uporabljate pri dvigih na bankomatu 
ali pri plačevanju na POS terminalih.  
 
Kliknite gumb Naprej.  
 



 

 

Korak 12 Korak 13  
 
POMEMBNO: pri spletnih nakupih na spletnih prodajnih mestih, ki podpirajo 
storitev Mastercard Identity check (EMV 3D Secure 2.0), boste plačilo 
potrdili z vnosom statičnega gesla, ki ste si ga nastavili v Koraku 7 in 
enkratnega gesla, ki ga boste z SMS sporočilom prejeli na svojo 

mobilno telefonsko številko.  
 
 
 
 
 
Svoj Rekono uporabniški račun sami upravljate v Rekono nadzorni plošči, ki se 
nahaja na spletni strani ponudnika storitve Rekono, na naslovu www.rekono.si. 
 
Podjetje Rekono, ki skrbi za delovanje sistema, ima za svoje IT-storitve 

vzpostavljen sistem upravljanja storitev, ki je certificiran po standardu ISO 
20000, sistem vodenja varovanja informacij, ki je certificiran po standardu ISO 
27001 ter sistem vodenja kakovosti, ki je certificiran po standardu ISO 9001.  
 
Rekono ima status kvalificiranega ponudnika storitev zaupanja, ki ga je pridobil po 
uspešno izvedenem postopku akreditiranega certifikacijskega organa, ki ga je 
zaključilo Ministrstvo za javno upravo, in sicer z vpisom Rekono d.o.o. na 
nacionalni in EU seznam ponudnikov storitev zaupanja. 
 

 

 

V prikazano okno vpišite še svoje osebne 
podatke in vnos potrdite s klikom na 
gumb »Dodaj osebne podatke«.  

 

S potrditvijo je zaključen postopek dodajanja 
banke in vseh vaših kartic v storitev Rekono 
3-D Secure ter s tem tudi aktivacija rešitve 
Rekono SMS OTP za potrjevanje spletnih 
nakupov na spletnih prodajnih mestih, ki 
podpirajo Mastercard Identity Check (EMV 3D 
Secure 2.0).  

 

 

 

http://www.rekono.si/

