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REGISTRACIJSKA KOMISIJA KZS 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
2. seje Registracijske komisije KZS z dne 20.08.2019 ob 17.30 uri v prostorih KZS 

 
 

 
PRISOTNI:       predsednik:     Jože POGAČNIK 

          član:   Samo DREMELJ 
             član:   Klemen URANIČ 
   predsednik KZS : Milan KURELIČ 
 
 

DNEVNI RED: 
  1./ Prestopni rok junij 2019 ( nerešeni prestopi 1. seje RK KZS ) 

   1/1. potrjeni prestopi ( končan postopek za izdajo izpisnice ) 
                                           1/2. potrjeni prestopi ( prestopi z zahtevano odškodnino ) 
   

  2./ Razno 

 
1. Prestopni rok junij 2019 : 

1/1. Registracijska komisija je pod to točko obravnavala nedokončan prestop s prejšnje seje, ker še ni bil zaključen 
prestop zaradi prispele izpisnice in ugotovila, da je za naslednjega tekmovalca predložena vsa dokumentacija po 
pravilniku in v skladu s časovnimi roki : 

 

Tekmovalec –ka Št. izkaznice iz kluba v klub 
JUVANČIČ ALBIN 2667 TRIGLAV LJUBLJANA 

 
Sklep 1 : Zgoraj imenovani tekmovalec se za nov klub registrira z dnem 08.07.2019 ! 

 

Z objavo zapisnika na spletni strani KZS je možna pritožba na sklep po Pravilniku o članstvu v KZS in registraciji 
tekmovalcev ! 

            
1/2. Registracijska komisija je v tej točki obravnavala nedokončane prestope s prejšnje seje z zahtevano odškodnino ! Po 
razlagi ki jo je podal predsednik KZS in je bila posredovana ustno s strani MIZŠ odškodnine med klubi ne smejo biti 
pogoj za prestop in se mora upoštevati načelo prostega pretoka športnikov med klubi. Morebitne pogodbe, ki jih imajo 
klubi sklenjene s tekmovalci in vsebujejo odškodnine pa morata klub in tekmovalec rešiti medsebojno ! Za vse spodaj 
navedene tekmovalce je prispela vsa dokumentacija v predpisani obliki in časovnih rokih ! 
 
Tekmovalec –ka Št. izkaznice iz kluba v klub 
BAŠEK PETRA 1011 TRIGLAV BREST 
DEKLEVA NIVES 1182 PROTEUS BREST 
LAZNIK MATJAŽ 1614 DRAVOGRAD FUŽINAR 
PUHNER PETRA 1157 KOROTAN FUŽINAR 
LOGAR IZTOK 1648 HRASTNIK GORICA 
FORŠTNARIČ ANJA 1829 TRIGLAV LJUBLJANA 
HOR ALEKSANDER 1028 BREST PIVKA 
ZORAN IRIS 1606 KRKA PIVKA 
ZALAR AMANDA 1372 PIVKA PROTEUS 
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- Zalar Amanda mora poravnati obveznosti ( vrniti opremo ) do starega kluba 
 

Sklep 2 : Zgoraj imenovani tekmovalci se za nove klube registrirajo z dnem 08.07.2019 ! 

 

Z objavo zapisnika na spletni strani KZS je možna pritožba na sklep po Pravilniku o članstvu v KZS in registraciji 
tekmovalcev ! 
 

 
 

  2.    Razno : 

a) Zapisnik bo poslan klubom po e-pošti in objavljen na spletni strani KZS ! Podpisan zapisnik s strani komisije pa se 
nahaja na sedežu KZS !  
b) Za vse tekmovalce ki jih boste registrirali na novo in jih boste potrebovali v prvem krogu nove državne lige je 
pomemben 12. člen pravilnika, ki daje tekmovalcu pravico nastopa v 8 dneh po vloženi zahtevi za registracijo ! 
c) Za tekmovalce ki jih na novo registrirate, pa so nekdaj že bili registrirani, prosimo da na zahtevo za registracijo 
napišite leto prve registracije ( pred leti, vsaj približno letnico ) ! 
d) RK prosi vse klube da sporočajo morebitne spremembe v članstvu kluba ( prenehanje aktivnosti iz kakšnega koli 
razloga ) in le te sporočijo predsedniku RK, da jih vnesemo v register, ki bo s tem postal aktualen ! Izbris iz kluba je 
mogoč na podlagi izpisnice ( 17. člen ) ali pa obvestila kluba o prenehanju aktivnosti ( navesti razlog za izbris ). RK bo 
presodila ali je dopis ( in razlog ) zadosten za izbris iz registra ! Nov register tekmovalcev in klubov bo objavljen na 
spletni strani KZS pred začetkom lige ( preverite podatke in sporočite morebitne napake ) ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 20.08.2019 
      Registracijska komisija KZS : 
   
      Jože POGAČNIK  l.r. 
 
      Samo DREMELJ  l.r. 
 

              Klemen URANIČ  l.r. 


