
 
Ljubljana, 1. 1. 2022 

Navodila za vnos registracije alpinistov v Navezo 
 
Pri vnosu registracije v Navezo bodite dosledni, saj se podatki prepišejo v aplikacijo Olimpijskega 
komiteja Slovenije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z namenom registracije 
športnikov in sofinanciranja na lokalni ravni za kakovostni in vrhunski šport. 
 
Obvezna podatka sta EMŠO in kraj rojstva. 
Oba podatka naj bosta točna, saj se preverjata pri uvozih. Če podatka ne bo vnesenega, športnik ne 
bo registriran in bo izločen iz baze in nadaljnje obdelave. S tem, ko boste podatek letos pravilno 
vpisali, ga v naslednjih obdobjih za registracijo ne bo potrebno več vpisovati. 
 
V letu 2019 se je ugotovilo, da je nekaj EMŠO in krajev rojstva bilo namišljenih. Prosimo, da tega ne 
počnete. 
 
Podatke za registracijo vnesete v Navezi, ki je informacijski sistem Planinske zveze Slovenije. Podatke 
lahko vnašajo vaši društveni oz. klubski skrbniki sistema ali pa na željo, vam omogočimo dostop v 
Navezo do modula Usposabljanja. Če bi želeli imeti dostop, to napišite na alpinizem@pzs.si, da vam 
pošljemo obrazec za aktivacijo, ki ga mora podpisati predsednik društva oz. kluba. 
 
Dostop do Naveze je na www.pzs.si: 
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Kako poteka vnos registracije v Navezo? 
POMEMBNO: Sledite točno navodilom. 
 

 
 
S klikom na točko tri (3), se vam odpre obrazec. 
 
POMEMBNO: 
Registracijo oddate za vsak status posebej, vendar za isto osebo ne večkrat. Če je nekdo AI, potem 
mu zavedite samo ta status. V šifrantu imate statuse: tečajnik, mlajši pripravnik, starejši pripravnik, 
alpinist, alpinistični inštruktor in dodatne še gorski vodnik. Če je gorski vodnik tudi alpinistični 
inštruktor, ga oddajte kot gorski vodnik.  
 
Vsako osebo oddate samo enkrat.  
 
Tako boste oddali šest (6) obrazcev, če imate v odseku vse statuse oseb. 
 

1. Na obrazcu najprej izberete pod Vir za dodajanje status iz šifranta: 

 
 
 
 
  



 
2. V nadaljevanju izberete Sekcija / odsek (dodali smo vam naziv, ki ste ga oddali ob registraciji 

odseka oz. kluba in ga ne spreminjajte.  

 
 

3. Datum evidence obvezno postavite na 1. 1. 2022. 
Osebe (ime in priimek) išče med kontaktnimi osebami, ki jih vnaša oseba, ki je zadolžena za članarino 
v vašem društvu. Vi podatkov ne morete spreminjati. Prav tako je pogoj za registracijo članarina za 
tekoče leto, ki jo vam pokaže na vlogi. 
 
Kraj rojstva – če je kraj rojstva tujina, ga vpišite kot navajamo primer Celovec, Avstrija.  
Za Slovenijo se vpiše samo kraj, npr. Slovenj Gradec. 

 
 
  



 
Po oddaji vloge (s klikom na Shrani in Zaključi), se vloga preko naveze pošlje na KA v potrditev, kjer jo 
bomo pregledali in odobrili. Če je vloga odobrena, bo dobila status pisma. Vlogo odprete in kliknete 
na V arhiv. S tem je registracija zaključena. 
 

 
 
Izpis podatkov za evidenco. 

 
 
 
Za dodatne informacije in pomoč smo vam na voljo na e-naslovu: alpinizem@pzs.si. 
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