NAVODILA ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA ZA PRIJAVO EKIP
Na spletni strani https://licenciranje.kzs.si se prijavite s svojim uporabniškim imenom in
geslom, ki ga že uporabljate za postopek licenciranja ali pa ste ga uporabili za prijavo ekip v
tekmovanja mlajših starostnih kategorij.
NAVODILA ZA KLUBE, KI NISO V POSTOPKU LICENCIRANJA IN NISO PRIJAVILI MLAJŠIH
EKIP:
1. Na uvodni strani portala izberite »Še nimate dostopa?«. Nato izpolnite obrazec s
svojimi podatki.
2. Sistem vas bo nato vodil skozi postopek registracije. Ko bo le-ta potrjena boste na
vaš e-naslov prejeli geslo za dostop.
Klubi, ki so v postopku licenciranja oz. so prijavili ekipe v tekmovanja mlajših starostnih
kategorij lahko za prijavo članske ekipe uporabijo obstoječe uporabniško ime in geslo.
Ko boste zaključili s prijavo oz. registracijo in vstopili v spletni portal izberite povezavo
VLOGE ZA PRIJAVO v levem zgornjem delu strani:
1. Nato izberete možnost »Uredi«
na desni strani.
Prijavo lahko shranite, preverite morebitne napake in jo pred dokončno oddajo še
popravite.
2. Izjava zakonitega zastopnika se bo pokazala kot prednaložena. V kolikor niste prijavili
ekip v tekmovanja mlajših starostnih kategorij pa morate izjavo naložiti. Prav tako
naložite novo izjavo v kolikor je v vmesnem času prišlo do spremembe zakonitega
zastopnika društva.
Izjavo natisnete, podpišete in ožigosate ter skenirate in naložite na spletno stran.
3. Nato dodate ekipo/ekipe v tekmovanja skladno z razpisom in veljavnimi pravilniki.
4. S klikom na Predogled vloge boste odprli seznam vseh prijavljenih ekip. Vlogo lahko
še urejate, spreminjate in dodajate oz. odstranjujte ekipe.
5. Lahko se tudi odjavite iz sistema in s postopkom prijave ekipe nadaljujete kasneje.
6. V kolikor vloga za prijavo ekip nima napak se vam bo na desni strani pojavil gumb
Oddaj vlogo. S klikom na ta gumb oddate svojo vlogo, ki je nato ne morete več
spreminjati.
7. Razpis, katerega smo poslali na vaše e-naslove in je objavljen tudi na spletni strani
kzs.si je objavljen tudi na tem portalu in si ga lahko v kateremkoli trenutku ogledate
na povezavi Razpis – člani.
V kolikor boste imeli pri uporabi portala morebitne težave vas prosimo, da nas kontaktirate.
Športni pozdrav!
Gorazd Trontelj,
komisar članskih tekmovanj

