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  REGISTRACIJSKA KOMISIJA KZS 
 

Z A P I S N I K 
3. seje Registracijske komisije KZS z dne 29.11.2019 

 
      Predsednik :     Jože POGAČNIK 

  Član :   Samo DREMELJ 
     Član :   Klemen URANIČ 
 

DNEVNI RED: 
  1./ Mini prestopni rok november 2019 

  2./ Nove registracije ( mladinsko DP in OTS tekmovanja ) 

  3./ Razno 

 
1. Mini prestopni rok november 2019 : 

Registracijska komisija se je sestala korespondenčno zaradi zahtev za registracijo v mini prestopnem roku po 22. členu 
Pravilnika o članstvu in registraciji tekmovalcev in obravnavala prispele prošnje ter ugotovila, da je za naslednje 
tekmovalce ( -ke ) predložena vsa potrebna dokumentacija in potrdila naslednje prestope : 

 

Tekmovalec –ka Št. izkaznice iz kluba v klub 
KUNČIČ ŠPELA 2045 CELJE IMPOL 
VAJS ANTON 2333 INVALID MB IMPOL 
POŽUN NEJC 1388 KOČEVJE PROTEUS 

 
Sklep 1 : Zgoraj imenovana tekmovalca ( -ka ) se za nov klub registrirajo z dnem 30.11.2019 ! 

Z objavo zapisnika na spletni strani KZS in z obvestilom klubov z e-pošto je možna pritožba na sklep po Pravilniku o 
članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev ! 
 

2. Nove registracije : 

Registracijska komisija KZS je v obdobju od 05.11.2019 do 21.11.2019 na podlagi prispele dokumentacije registrirala 
sledeče nove tekmovalce, ki imajo pravico nastopa z dnem kot je zapisano v tabeli : 
 
Tekmovalec Klub Št. izkaznice Datum rojstva Pravica nastopa 
BREZNIK ZLATKO LOKOMOTIVA MB 3195 19.11.1965 25.11.2019 
NOVAK BOJAN LAŠKO 3196 09.07.1962 25.11.2019 
KONČNIK KLEMEN KAMNIK 3197 03.10.1999 25.11.2019 
HOLEŠEK JURE RUDAR 3198 07.05.1999 25.11.2019 
ŠTEHARNIK SIMON RUDAR 3199 14.01.2004 25.11.2019 
GERŽELJ ROK PROTEUS 3200 13.04.2006 25.11.2019 

 
Sklep 2 : Zgoraj imenovani tekmovalci se za nove klube registrirajo z dnem 25.11.2019 ! 

Z objavo zapisnika na spletni strani KZS in z obvestilom klubov z e-pošto je možna pritožba na sklep po Pravilniku o 
članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev ! 

 
  2.    Razno : 

a) Ostale zahteve o prestopih bo RK KZS obravnavala na seji 06.12.2019 in s sklepi obvestila klube ! 
b) Prav tako bo na seji pregledala dokumentacijo za registracijo novih tekmovalcev in jih registrirala na podlagi prispele 
dokumentacije ! 
c) Izkaznice bodo izdelane predvidoma do 15.12.2019 ter jih boste nato prejeli na naslov, ki ste ga zapisali ! 

 
Kranj, 29.11.2019 

      Registracijska komisija KZS 
      Jože POGAČNIK  l.r 
      Samo DREMELJ  l.r 

              Klemen URANIČ  l.r. 


