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Urejanje tekmovalnih licenc za DP 2020 
 

Splošna pravila za urejanje tekmovalne licence: 

1. Vsak tekmovalec mora imeti urejeno članarino PZS za tekoče leto.  To ureja skrbnik društva/kluba, 
ki to urediti v sistemu NAVEZA (in NE skrbnik društva/kluba, ki prijavlja tekmovalce na tekme !) 

2. Tekmovalne licence potrdijo (ali pa jih na novo vnesejo) klubski skrbniki (ki tekmovalce prijavljajo 
na tekme) 

3. Če tekmovalca ni v Navezi, ga mora društvo/klub najprej vnesti v Navezo in urediti tekočo 
članarino in šele potem vnesti tekmovalno licenco. 

4. Prestope tekmovalcev med klubi bo uredil administrator KŠP in sicer: 

Prvotni klub bo moral tekmovalca (ki bo v letu 2020 nastopal za vaš klub) najprej aktivirati (glej v 
nadaljevanju »obnovitev licence«). Po aktivaciji pa pošljite mail na sportno.plezanje@pzs.si  in 
administrator KŠP bo pri tekmovalcu zamenjal prvotni klub z vašim.  

5. Po vnosu paketa licenc klub nakaže skupni znesek na račun PZS (tekmovalna licenca znaša 30 € na 
tekmovalca).  

Podatki za nakazilo: namen »licence 2020« , TRR št. : SI56 6100 0001 6522 551, sklic 00 1651« 

 

 

Postopek v spletni aplikaciji ClimbComp: 

1.V spletno aplikacijo https://isksp.pzs.si/ se prijavite z uporabniškim imenom in geslom 

klubskega skrbnika (tisti, ki sicer prijavljajo tekmovalce na tekme) 

2.V zavihku »Tekmovanja« izberete »Licence po klubih« 

Pokazal se bo seznam vseh tekmovalcev vašega kluba, ki so v preteklih dveh sezonah imeli licenco DP.  

 

Obnovitev licence: 

Ko boste licence urejali prvič v sezoni, bodo vsi tekmovalci imeli na desni strani rdeč znak »nima 
veljavne licence« 

S klikom na ime tekmovalca se bo vrstica obarvala modro. Potem zgoraj desno kliknete »Preveri 
članstvo«. Če je članstvo PZS za tekoče leto urejeno, se bo v vrstici tekmovalca na desni v zeleno 
obarval napis 'ima veljavno licenco'.  (če ste se zmotili, potem še enkrat s klikom označite tekmovalca 
in desno pritisnite »Briši«. Pri tekmovalcu se bo izpisal rdeč znak »nima veljavne licence«) 

Če članstvo za tekoče leto ni urejeno, vam bo sistem to sporočil. Potem boste morali članstvo preko 
skrbnikov društva/kluba najprej urediti in šele potem bo možna ureditev licence. 

 

Nove licence: 

Če želite urediti novo licenco, potem zgoraj desno kliknete gumb » + Dodaj » 

Vpišete podatke (ime, priimek, datum rojstva, spol) in pritisnete »Preveri članstvo« .  
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Če je članstvo za tekoče leto urejeno, vam sistem to sporoči (»Članarina PZS je urejena«), Dodati 
morate še EMŠO in kraj rojstva in spodaj desno pritisnete »Shrani«. Licenca je urejena in tekmovalca 
boste videli na seznamu vseh vaših tekmovalcev. 

Opomba: pazite pri vnosu pravilnega imena tekmovalca. Če boste za licenco vnesli drugačno ime, kot 
ga ima tekmovalec v NAVEZI (npr. v NAVEZI je Jurij, vi boste pa vnesli Jure), vam bo sistem javil, da 
članstvo ni (pa čeprav ste članarino uredili) urejeno. 

 

Če članstvo za tekoče leto ni urejeno, vam sistem to sporoči in boste morali članstvo preko skrbnikov 
društva/kluba najprej urediti v NAVEZI. Potem pa ponovite postopek urejanja nove licence. 

 

 

 

 

 


