
 

 

 

 

 

Spoštovani, 

 

Nogometna zveza Slovenije na poziv Odbora za vrhunski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju 

športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ) enkrat letno posreduje podatke o registriranih športnikih za panogi 

nogomet in futsal. 

 

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS določajo, da je registrirani športnik 

vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri nacionalni panožni športni zvezi (v nadaljevanju: NPŠZ) in tekmuje v 

uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ. Seznam registriranih (in kategoriziranih) športnikov je uradna evidenca, ki 

jo vodi Odbor za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ v informacijskem sistemu E-šport. Posameznik je v seznam 

registriranih športnikov vpisan na predlog NPŠZ, v seznamu pa so zajeti naslednji podatki o posamezniku: ime, 

priimek, spol, rojstni podatki, podatki o prebivališču, EMŠO, društvo in tekmovalno obdobje, podatki o športni 

panogi, disciplini in starostni kategoriji ter podatki o nastopih v uradnih tekmovanjih.  

 

Obvezni podatki, brez katerih ni možno evidentiranje v sistem so naslednji: ime, priimek, datum rojstva, spol, 

EMŠO in naslov (ulica, poštna številka in pošta). Naslov mora biti usklajen z uradnim Registrom prostorskih 

enot (RPE), sicer uvoz igralca v register športnikov ni možen. 

 

Podatki o registriranih športnikih se bodo uporabili pri modelu razvrščanja športnih panog v razrede, prav 

tako pa bodo podatki posredovani Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Fundaciji za šport ter 

občinam, pri čemer se uporabijo izključno podatki iz sistema E-šport. Število registriranih tekmovalcev v 

posameznem društvu, izvajalcu letnega programa športa, je eden izmed kriterijev za razvrščanje športnih 

panog in določanje višine sofinanciranja na lokalni ravni, zato pozivamo vse klube, da posredujejo popolne 

podatke (vključno s podatki o naslovih registriranih igralcev), ki bodo omogočali vpis posameznikov v evidenco 

registriranih športnikov v RS. 

 

Klubi podatke o naslovih registriranih igralcev uredijo tako, da v spletni aplikaciji http://preregistracije.nzs.si 

(velja za nogometne klube) ali http://preregistracije.nzs.si/futsal (velja za klube malega nogometa) v zavihku 

»Naslovi« preverijo urejenost naslovov njihovih registriranih igralcev in vnesejo oziroma ustrezno uredijo 

naslove. Poleg urejanja naslovov je v tem modulu mogoče še vnašanje oziroma spreminjanje elektronskih 

naslovov in dovoljenj za uporabo poštnih naslovov ter elektronskih naslovov igralcev Nogometni zvezi 

Slovenije. Za dostop do navedenih modulov se uporabljajo obstoječa uporabniška imena in gesla klubov. 

 

Klubom v tekmovanjih NZS 

Klubom v tekmovanjih MNZ 

Po e-pošti 

 
Brdo pri Kranju, 10.12.2015 Št.: 328/15 Ozn.: GP                                            EČ/BK 

 

Zadeva: Seznam registriranih športnikov – podatki o naslovih igralcev 



Rok za vnos in urejanje podatkov o naslovih je ponedeljek, 04.01.2016. 

 

Zaradi sorazmerno kratkega roka, ki ga je postavil OKS-ZŠZ, klubom predlagamo prednostno urejanje igralcev 

rojenih leta 2003 in starejših, vsekakor pa je zaželena ureditev navedenih podatkov vsem igralcem 

posameznega kluba. 

 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v strokovni službi NZS (Boris Krišelj, boris.kriselj@nzs.si, 04 2759-

434).  

 

S spoštovanjem,  

 

 

Nogometna zveza Slovenije  

  

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

V vednost: 

- arhiv, tu. 


