
 

 
 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI IGRALCEV 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pravilnik ureja kdo in pod kakšnimi pogoji lahko nastopa na slovenskih državnih 
prvenstvih in ligah v e-športu v organizaciji E-športne zveze Slovenije. 

2. člen 

Vsak tekmovalec, ki je član društva kluba ali organizacije, ki je registrirana v 
Sloveniji in je član E-športne zveze Slovenije ima pravico do nastopa na 
državnih prvenstvih in ligah v kolikor ga za igranje registrira organizacija, katere 
član je.  

3. člen 

Tekmovalec, ki ni del uradno registrirane organizacije se ne more registrirati pri 
E-športni zvezi Slovenije.   

4. člen 

Tekmovalec se lahko pri E-športni zvezi registrira le v primeru, da je del uradno 
registrirane organizacije. Za to, da je tekmovalec registriran pri E-športni zvezi 
Slovenije je zadolžena organizacija, katere član je. Organizacija je lahko uradno 
registrirana v Sloveniji ali tujini. 

5. člen 

Za enkratne, manjše dogodke, kvalifikacije in druge dogodke, ki niso državna 
prvenstva ali liga udeleženec ne rabi biti registriran pri E-športni zvezi Slovenije. 

 

 

 

 

 



 

 
 

TUJE IN DRUGE ORGANIZACIJE 

6. člen 

Zveza Tuje in druge organizacije so organizacije, ki so uradno registrirane v 
drugih državah ali pa so uradno registrirane v Sloveniji in niso članice E-športne 
zveze Slovenije. 

7. člen 

Tuje in druge organizacije, ki registrirajo tekmovalce pri E-športni zvezi 
Slovenije ne rabijo biti članice E-športne zveze Slovenije. 

8. člen 

Tujim in drugim organizacijam E-športna zveza Slovenije podeli izredno licenco 
za obdobje dveh let, da lahko tekmovalci tuje ali druge organizacije nastopajo 
na slovenskem državnem prvenstvu in ligi.  

9. člen 

Izredna licenca tujim in drugim organizacijam se lahko zaračuna v najvišjem 
znesku do zneska, ki je enak znesku letne članarine. 

10. člen 

Tekmovalci tuje ali druge organizacije morajo za nastop na državnem 
prvenstvu ali v ligi zadostiti pogojem razpisanim za posamezno igro. 

11. člen 

Igralcem, ki so registrirani prek tuje ali druge organizacije, registracija poteče 
sočasno s potekom licence organizaciji, če je le ta ne podaljša. 

 

POSTOPEK REGISTRACIJE 

12. člen 

Prva registracija tekmovalca se opravi na podlagi pisne zahteve oziroma 
obrazca, ki ga organizacija pošlje E-športni zvezi Slovenije. Za mladoletne 
tekmovalce morajo obrazec polega organizacije, ki jih prijavlja podpisati tudi 
starši oziroma drugi polnoletni zakoniti skrbniki. 



 

 
 

13. člen 

Zahteva za prvo registracijo tekmovalca se pošlje na e-mail E-športne zveze 
Slovenije (info@eszs.si) ali po pošti na naslov: E-športna zveza Slovenije, 
Zvezda 19, 1000 Ljubljana, Slovenija 

14. člen 

Obrazcev za registracijo mora vsebovati naslednje podatke: 

- Ime in priimek; 
- Datum in kraj rojstva; 
- Naslov prebivališča; 
- Ime organizacije, ki ga prijavlja. 

15. člen 

Po prijavi tekmovalca uradno registrirane organizacije pri E-športni zvezi 
Slovenije, ga le ta vpiše v svoj register tekmovalcev in jim s tem podeli pravico 
do nastopa na državnih prvenstvih in ligah v organizaciji E-športne zveze 
Slovenije. 

16. člen 

Registracija tekmovalca velja dve (2) leti. Po preteku dveh let mora 
organizacija ponovno vložiti prošnjo za registracijo tekmovalca. 

17. člen 

V primeru, da tekmovalec zamenja organizacijo katere član je ga mora nova 
organizacija na novo registrirati pri E-športni zvezi Slovenije. 

 

KONČNE DOLOČBE 

18. člen 

E-športna zveza Slovenije vodi evidenco registriranih tekmovalcev. 

 

 



 

 
 

19. člen 

Upravni odbor E-športne zveze Slovenije lahko sprejme odločitev o ponovni 
registraciji vseh tekmovalcev, kadar se mu to zdi potrebno, da se ugotovi 
dejansko število prijavljenih tekmovalcev in občasno prilagodi/posodobi 
fotografije in druge podatke tekmovalcev. 

20. člen 

V primeru sporne situacije pri registraciji tekmovalcev se je mogoče pritožiti na 
upravni odbor E-športne zveze Slovenije v roku sedmih (7) dni po zavrnitvi 
registracije tekmovalca. Odločitev upravnega odbora E-športne zveze 
Slovenije je dokončna. 

21. člen 

Edini pristojni organ za razlago tega pravilnika je upravni odbor E-športne 
zveze Slovenije. 

 

 

Ljubljana, 24. 11. 2020                Predsednik, Denis Kjostarov 


