Številka prejete pošte :

Datum :
IZPOLNI PISARNA OZS

PRESTOPNICA
2 0 0 7 / 2 0 0 8
V tej rubriki s kljukico 5 označite vrsto spremembe članstva v članski ali članstva v konkurenci mlajših igralcev (PRESTOP igralca, prestop
igralca z namenom pridobitve statusa PROSTI IGRALEC, ali POSOJA igralca do konca tekmovalne sezone).
Ostala dva kvadratka obvezno počrnite (preprečitev poneverb) .

PRESTOP

PROSTI IGRALEC

POSOJA IGRALCA

V tej rubriki s kljukico 5 označite kaj je z DVOJNO LICENCO – MLADI (DL-mladi) ob prestopu igralca (mini oziroma dodatni mini
prestopni rok) – IZNIČENJE DL-MLADI (26. člen – igralec prestopa tudi v mlajših kategorijah v matični klub, NOV KLUB – ob prestopu v
nov klub v članski konkurenci igralec nastopa za nov klub tudi v mlajših kategorijah, DL-MLADI OSTANE – tudi ob prestopu v članski
konkurenci DL-MLADI ostaja veljavna. Ostala dva kvadratka obvezno počrnite (preprečitev poneverb) .

DL - IZNIČENJE

DL - NOV KLUB

DL - OSTANE

IZPOLNI IGRALEC(KA)
Ime in priimek :

Datum rojstva :

Št. potne listine ali os.izkaznice :

Dne :
dan

Podpis igralca/ke :

mesec

leto

Podpis staršev ali skrbnika :
(za mladoletne osebe)

IZPOLNI NOVI KLUB (prestop, posoja igralca)
Ime kluba :

Rang tekmovanja (DOL, mladinci,…) :

Prestopnica je bila poslana (s povratnico - stari klub, priporočeno - OZS) :
dan

mesec

leto

Plačilo prestopne takse je bilo opravljeno dne :
Podpis :

dan

mesec

leto

dan

mesec

leto

Dne :
ŽIG

Prestopnico podpisal (s tiskanimi črkami – ime in priimek) :
IZPOLNI IGRALEC (prestop z namenom pridobitve statusa prosti igralec)
NASLOV igralca/ke (za pošiljanje sklepa) :

Prestopnica je bila poslana (s povratnico - stari klub, priporočeno - OZS) :
dan

mesec

leto

Plačilo prestopne takse je bilo opravljeno dne :
Podpis :

dan

mesec

leto

dan

mesec

leto

Dne :
ŽIG

Prestopnico podpisal (s tiskanimi črkami – ime in priimek) :
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IZPOLNI STARI KLUB :
Ime kluba :

Rang tekmovanja (DOL, mladinci,…) :

Prestopnica je bila prejeta dne :
dan

Podpis :

mesec

leto

Dne :
dan

mesec

leto

ŽIG

Prestopnico podpisal (s tiskanimi črkami – ime in priimek) :

IGRALEC LAHKO PRESTOPI
BREZ UGOVORA

IGRALEC SE POSOJA
BREZ UGOVORA

Podpis :

Podpis :
žig

žig

V primeru ugovora zaradi neizpolnjevanja obveznosti mora stari klub ob prestopnici predložiti dokaze.
UGOVOR

Podpis :

žig

IZPOLNI OZS

REGISTRACIJA SE NE IZVEDE

REGISTRACIJA SE IZVEDE
Datum registracije :

Podpis odg.osebe :
Podpis odg.osebe :
žig
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žig
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