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Ljubljana, 20.11.2012 Št.:6299 /12 Ozn.: PREG ZA                                               

 
 
Zadeva: PREREGISTRACIJA IGRALCEV – navodila za izvedbo 

Spoštovani, 
 
Dne 02.11.2012 ste bili z dopisom štev.: 330/12 obveščeni, da bo IO NZS na naslednji seji 
(predvidoma 12.12.2012)  obravnaval predlog sklepa o izvedbi preregistracije registriranih igralcev 
na podlagi 46. člena Statuta NZS in 29. člena Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev (v 
nadaljevanju: PRSI). 
 
V 29.členu  - točka (5) PRSI je zapisano »Za zagotovitev evidence registriranih igralcev lahko IO NZS 
odloči, da se opravi preregistracija igralcev. S preregistracijo se ugotovi, kateri igralci so 
registrirani za kateri klub«. 
 
Preregistracijo bomo izvedli v času od 01.01. do 31.01.2013. 
 
Hkrati s preregistracijo igralcev bomo zamenjali vse športne izkaznice igralcev/igralk. Športne 
izkaznice igralcev  bodo v prihodnje velikosti osebne izkaznice. Preregistrirani bodo vsi igralci (tudi 
igralca na »dvojno registracijo« in posojeni igralci). 
 
Preregistracijo igralcev futsala bomo izvedli po končani sezoni v futsal tekmovanju, t.j. v začetku 
meseca maja 2013, o čemer vas bomo posebej obvestili. 
 
Posebej želimo ponovno poudariti, da bo preregistracijo možno izvesti samo za klube, ki so v celoti 
izpeljali postopek vpisa v register klubov pri NZS (o postopku smo vas informirali z dvema dopisoma 
30.05.2012 in 26.06.2012). Nekateri klubi postopka še niso izvedli. 

 
Za nemoten potek vseh postopkov, ki so nujno potrebni pri izvedbi projekta preregistracije, vam v 
nadaljevanju izdajamo navodila za uspešno in nemoteno izvedbo preregistracije:  
 
NALOGE KLUBOV: 
 
- Klubi so dolžni poslati na MNZ : E-FOTOGRAFIJO IGRALCA, ki kaže njegovo pravo podobo in 

jasno prikazuje poteze obraza. Fotografijo bo potrebno priložiti v digitalni obliki (jpg), resolucije 
najmanj 300 DPI in velikosti 2,5 cm (širina) x 3,5 cm (višina). Podrobnejše informacije o 
fotografiji posameznika so objavljene na www.mnz.gov.si – Priporočila in navodila za izdelavo 
fotografij za biometrične potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja. Fotografije 
igralca ne smejo biti starejše več kot 30 dni. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

- FOTOKOPIJO OSEBNEGA DOKUMENTA (potna listina ali osebna izkaznica, ali drug dokument s 
sliko igralca – dokument, ki potrjuje istovetnost igralca).   

 
- DAVČNO ŠTEVILKO IGRALCA  (potrdilo o vpisu v davčni register) 

 
- ŠTEVILKO KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IGRALCA  

 
- STARO ŠPORTNO IZKAZNICO  

 
- SKENIRANO IZJAVO IGRALCA  O UPORABI OSEBNIH PODATKOV 
 
 
 
NALOGE MNZ: 
 
1. Imenovati osebo/osebe, zadolženo za izvedbo preregistracije 
2. Predložiti na NZS podpisane izjave oseb o varovanju podatkov 
3. Pravočasno informirati klube o preregistraciji 
4. Izdelati terminski plan preregistracije 
5. Inštruirati sekretarje klubov o izvedbi preregistracije 
6. Preveriti točnost podatkov in po potrebi popraviti napačne podatke 
7. Vpisati v preregistracijski modul veljavnost zdravniškega pregleda 
8. Shraniti vse stare športne izkaznice igralcev najmanj za dobo 1 leto 
9. Hraniti fotokopije osebnih dokumentov - trajno 
10. Obvestiti klube o končanju postopka o vpisu v register klubov pri NZS  (pred začetkom 

preregistracije).  
 
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE  bo: 
 
1. Pripravila vse potrebne sezname in navodila za izvedbo preregistracije 
2. Pripravila informacijski sistem, ki bo omogočil hitrejši in učinkovitejši postopek preregistracije 

igralcev 
3. Natisnila vse športne izkaznice igralcev 

 
OKVIRNI TERMINSKI NAČRT : 
 
1. 12.12.2012 – sklep IO NZS o preregistraciji igralcev 
2. 15.12.2012 – migracija podatkov iz Navisiona v preregistracijski modul 
3. 17.12.2012 – izobraževanje MNZ na Brdu 
4. 18.12.2012 – dodeljavanje gesel in možnost vpogleda v preregistracijski modul 

 
Razvoj informacijskega sistema in tisk športnih izkaznic (največja stroška pri preregistraciji 
igralcev) gredo v breme NZS. Športna izkaznica je last NZS. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
V ponedeljek,  17.12.2012 boste prejeli natančna navodila kako bodo potekali postopki pri vnosu 
in kontroli podatkov v informacijski sistem. 
 
 
Vsa vprašanja, povezana s preregistracijo igralcev naslovite na NZS (tel.: 01 5300 401; 
sanja.lovsin@nzs.si; registracije@nzs.si ). 
 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Aleš Zavrl  
Generalni sekretar NZS 
 
 

 

 

 

V vednost: 

- Predsedniku NZS 

- Članom RK NZS 

- arhiv, tu. 

 


