BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
STROKOVNI SVET
Ljubljana, Tržaška 2

ZAPI S N I K
prve seje Strokovnega sveta v mandatnem obdobju 2019/23, ki je bil v sredo, 25/09-2019 ob
18.00 uri v prostorih balinarskega kluba Postojna.
PRISTOTNI: Dejan KOREN, Jurij ŠTANCER, Franc MIKLAVČIČ Toni TROBEC
ODSOTNI : Primož BREZOVEC (služba)
OSTALI VABLJENI PRISOTNI: Gregor MOLIČNIK (TK), Stane ŽAVBI (SK), ŠVARA
Pavel (BK Postojna), ŠVARA Valter (BK Agrochem Hrast), HRVATIČ Miran (BK
Skala), DOLGAN Slavko (BK Zabiče), SODEC Miha (BK Krim), KONTIČ Robert
(BK Antena Portorož), VIDALI Bojan (BK Marjetica Koper), BOŠTJANČIČ Silvo
(BK Ilirska Bistrica, KOROŠAK Silvo (BK Trata).
DNEVNI RED:
1.
Predstavitev uporabe naprave za merjenje nasutja igrišč in zadolžitev klubov Super
lige z njimi
2.
Izvolitev predstavnika klubov Super lige v Strokovni svet
3.
Obravnava predlogov sprememb Tekmovalnega in Registracijskega pravilnika in
seznanitev z nekaterimi določili Zakona o športu,
4.
Razno

Ad 1/
Na balinarski stezi je bila opravljena predstavitev in praktični preizkus naprave za merjenja
nasutja igrišč. Nato so bile naprave razdeljene prisotnim predstavnikom klubov Super lige.
Naprave so v klubih v uporabi, zato so bile označene z ustreznimi nalepkami in oddane proti
potrdilu (reverz).

Ad 2/
Po krajšem posvetu so predstavniki klubov Super lige predlagali in potrdili g. KOROŠAK
Silva za člana Strokovnega sveta.

Ad 3/
Glede na to, da je v letu 2017 začel veljati nov Zakon o športu, ki z nekaterimi določili posega
v akte BZS, se je Strokovni svet odločil posvetovati z odvetnikom GRILJ Danilom, ki po
pogodbi sodeluje z našo zvezo. Tema posveta je bila predvsem odškodnina pri prestopu
igralcev. Navzočim je bil prebran dopis – mnenje odvetnika. Sporno je predvsem določilo, ki
se nanaša na prestope igralcev, saj so akti BZS v nasprotju s citiranim zakonom, tu gre za
Registracijski pravilnik in Pravila o aktivnostih za pravočasno registracijo klubov in igralcev.

O zadevi je bila daljša razprava, zaključek pa je, da je potrebno akte vsekakor uskladiti z
Zakonom, pri čemer je bil poseben poudarek na uveljavljanje odškodnine za mlade igralce.
Tu se vlaganja vanje s strani klubov nikakor ne povrnejo, zato je potrebno to področje
čimprej urediti.
Bila je tudi dana pobuda, da se mini prestopni rok (zimski) ukine in ostane le prestopni rok v
poletnem času, ki pa bi moral biti daljši kot je bil doslej.
Prav tako je dana pobuda za ureditev dvojne registracije pri mlajših selekcijah, saj se po
dosedanjih določilih lahko igralec dvojno registrira le za eno društvo.
Strokovni svet se zavezuje, da bo na omenjenih področjih nemudoma pričel z aktivnostmi za
čimprejšnjo ureditev spornih predpisov.

Ad 4/
K tej točki ni bilo pripomb.
Seja zaključena ob 19.15 uri.
Predsednik:
Franc Miklavčič

