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 Namen izdaje NŠK po vzoru kartice Nemškega 

olimpijskega komiteja:

• Centralizacija podatkov slovenskega športa na enem 

mestu

• Identifikacija športnikov in strokovnih delavcev 

• Zagotavljanje statusnih pravic in ugodnosti

• Različne ugodnosti za imetnike športne kartice

• Zapis podatkov na kartici – vidnost podatkov in v 

kartici – arhiv podatkov

Koncept projekta NŠK



 Članska (društvena) kartica / izkaznica

 Bonitetna kartica

 Identifikacijska kartica

 Tekmovalna kartica; tekmovalna licenca

 Statusna kartica; pravice

 Športno zdravstvena kartica / v prihodnje

Uporabnost NŠK



 Povezljivost

• NŠK ne izključuje kartic, ki jih imajo določene zveze že 

razvite 

• Cilj - omogočiti v prihodnje združevanje kartic zvez in 

kartice NŠK tako, da bo tovrstna enotna kartica 

omogočala vsebine z obeh strani

 Poseben paket življenjskega in nezgodnega zavarovanja 

Adriatic Slovenice d.d. je omogočen za ceno 4.9 Eur/leto. 

• Sicer AS ponuja tudi obstoječe možnosti dodatnega 

nezgodnega zavarovanja v višini od 6 – 33 Eur mesečno 

glede na vsebino paketa zavarovanja. 

Vsebina NŠK in posebno zavarovanje



 Bonitete NŠK - različne ugodnosti ponujajo

• Peak Hoteli Union

• BTC - Millenium Kompas

• Eurocom Celjski sejem 

• Adriatic Slovenica Telekom

• Unitur FIN-GYM

• Verstovšek / Končan 

Komercialne ugodnosti



Cena in izdaja NŠK

Cena NŠK 

– 2 EUR na leto oziroma 8 EUR za 4 leta, 

– skupaj z zavarovanjem 28 EUR za 4 leta. 

Naročilo preko zveze ali kluba - 6 Eur za člana za 4 leta

Na podlagi naročila OKS pošlje predračun, po plačilu pa 
naročnik prejme kartico. V prihodnje bo mogoče plačati 
NŠK tudi preko sistema ČLANSTVO. 

Kategorizirani športniki so prejeli kartico NŠK 
brezplačno. 



 Delovna skupina Telekoma in Plavalne zveze Slovenije 

je razvila pilotni projekt plačil za zveze in klube preko 

sistema ČLANSTVO, ki omogoča številne prednosti za 

športne organizacije, ki jim ni več potrebno poslovati z 

gotovino, prav tako ni potrebnih davčnih blagajn

 V pripravi je sistem naročil preko klubov in zvez za 

svoje člane

 Spletna stran ww.sportnakartica.si

 Z veseljem se bomo odzvali na vaš klic !

Plačila preko NŠK za športne 

organizacije

http://www.sportnakartica.si/

