Na podlagi 22. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je zbor članov Balinarske zveze Slovenije
(skupščina) na svoji seji, ki je potekala dne, 13.7.2020, sprejel
PRAVILNIK
o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev

I. Uvodne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se ureja pogoje in način včlanjevanja območnih balinarskih zvez v Balinarsko
zvezo Slovenije (v nadaljevanju: BZS) ter postopek registracije igralcev.
Preko območnih balinarskih zvez so v BZS včlanjena vsa športna društva in klubi (v nadaljevanju:
športna organizacija), ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena tega pravilnika.
2. člen
Ta pravila veljajo za vse članice BZS – območne balinarske zveze in športne organizacije, kakor
tudi za vse igralce registrirane pri BZS ali območnih balinarskih zvezah.
3. člen
Pravila in posamezni akti (npr. pogodbe, dogovori), ki jih v zvezi z registracijo tekmovalcev
sprejmejo oziroma sklenejo območne balinarske zveze in športne organizacije, ki so včlanjeni v
območne balinarske zveze, ne smejo biti v nasprotju s tem pravilnikom.
V primeru neskladja med pravili BZS in pravili območnih balinarskih zvez, se uporabljajo pravila
BZS.

II. Članstvo območnih balinarskih zvez v BZS
4. člen
Članice BZS so območne balinarske zveze kot pravne osebe civilnega prava, ki kot panožne
strokovne športne zveze združujejo športne organizacije na področju balinanja. Posledično so
tudi športne organizacije, ki so včlanjene v območne balinarske zveze, konstitutivni del
Balinarske zveze Slovenije.

5. člen
Za sprejem območne balinarske zveze v BZS je potrebno predložiti:
- vlogo za vpis območne balinarske zveze v članstvo BZS,
- sklep najvišjega organa območne balinarske zveze o včlanitvi v BZS,

-

pristopno izjavo o včlanitvi območne balinarske zveze v BZS, ki mora biti podpisana s
strani zakonitega zastopnika območne balinarske zveze,
odločbo o vpisu območne balinarske zveze v register društev ali izpis iz registra društev
ter statut območne balinarske zveze,
seznam športnih organizacij, ki so včlanjene v območno balinarsko zvezo, skupaj z
odločbami o vpisu posamezne športne organizacije ali izpis iz registra društev ter statut
športne organizacije,
podatke o zakonitem zastopniku ter kontaktne podatke območne balinarske zveze.
6. člen

O včlanitvi območne balinarske zveze v BZS odloča zbor članov BZS na svoji prvi redni seji po
prejemu popolne dokumentacije iz prejšnjega člena tega pravilnika. Za včlanitev območne
balinarske zveze je potrebno, da za to glasuje najmanj dve tretjine vseh na skupščini prisotnih
delegatov.
Odločitev zbora članov BZS o včlanitvi območne balinarske zveze v BZS je dokončna.

7. člen
BZS vodi register območnih balinarskih zvez ter športnih organizacij (v nadaljevanju: register
članic BZS), ki so včlanjene v posamezne območne balinarske zveze.
Register iz prejšnjega odstavka tega člena se vodi v elektronski obliki. V register se vpisujejo
naslednji podatki območnih balinarskih zvez in pri njih včlanjenih športnih organizacij:
- ime oz. naziv,
- sedež in naslov,
- matična številka,
- davčna številka,
- uradni e-naslov,
- datum vstopa območnih balinarskih zvez in športnih organizacij.
Območne balinarske zveze so dolžne posredovati BZS vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo
v register.
8. člen
Za prvi vpis v register članic BZS se plača taksa.
Članice BZS so dolžne plačati letno članarino v višini in z zapadlostjo, ki jo za vsako koledarsko
leto določi IO BZS.
III. Registracija igralcev
a/ pristojnosti registracijskih komisij
9. člen

Na tekmovanjih, ki jih organizirajo in potekajo pod okriljem BZS ali območnih balinarskih zvez,
sodelujejo športne organizacije, ki so preko območnih balinarskih zvez včlanjene v BZS.
Športne organizacije nastopajo na tekmovanjih z igralci, ki jih pred tem registrirajo pri svojih
območnih balinarskih zvezah oziroma pri BZS. Samo pri BZS se registrirajo igralci, ki nimajo
slovenskega državljanstva in niso državljani držav članic EU.
V posamezni sezoni lahko posamezna športna organizacija registrira največ dva igralca, ki nista
slovenska državljana.
10. člen
Športne organizacije lahko registrirajo igralce obeh spolov, ki so ob vložitvi vloge za registracijo
že dopolnili 8 let.
Športne organizacije lahko registrirajo igralce ali igralke za nastopanje v članskih ekipah z
dopolnjenem 14 letom starosti. Igralci v starosti med dopolnjenim 14. in 18. letom, ki se
registrirajo za članske ekipe, morajo imeti opravljen zdravniški pregled.
11. člen
Vlogo za registracijo igralcev vloži športna organizacija, za katero bo igralec po nastopal.
Vloga za registracijo igralca se vloži na obrazcu, ki ga predpiše pristojna registracijska komisija.
Obrazec za registracijo mora vsebovati tudi podatek o opravljenem antidoping e-izobraževanju
igralca. Vlogi se priložijo dokazila, ki jih predpisuje ta pravilnik.
Vloga za registracijo igralca se vloži v pisni obliki in preko elektronskega obrazca. Oba obrazca
morata biti dostopna na spletni strani BZS oz. območnih balinarskih zvez.
12. člen
O registraciji igralcev odloča registracijska komisija BZS in registracijske komisije pri območnih
balinarskih zvezah s sklepom.
Registracijska komisija BZS je pristojna za registracijo igralcev, ki za svoje športne organizacije
nastopajo v državnih ligah (super liga, 1. državna ženska in moška liga, 2. državna ženska in
moška liga, mladinske državne lige v kategorijah U-11, U-14 in U-18).
Za registracijo igralcev, ki nastopajo v tekmovanjih, ki jih organizirajo in vodijo območne
balinarske zveze, so pristojne registracijske komisije območnih balinarskih zvez.
13. člen
Sklep o registraciji igralca se vroči športni organizaciji, ki je vložila vlogo za registracijo in
športni organizaciji iz katere je bil opravljen prestop.
Sklep o registraciji se vroči po elektronski pošti na uradni e-naslov športne organizacije. Šteje
se, da je športna organizacija sklep prevzela naslednji dan, ko je bil sklep posredovan na uradni
e-naslov športne organizacije. Registracija se igralcem vpiše v člansko izkaznico, po dokončnosti
sklepa o registraciji.

14. člen
Registracija se opravi tudi za strokovne delavce in sicer po postopku, kot je določen za
registracijo igralcev. Za strokovne delavce se registracija vpiše v karton, ki je priloga članske
izkaznice in sicer po opravljenem licenčnem usposabljanju za tekočo sezono.
15. člen
Igralec ima pravico do nastopa dan po izdaji sklepa o registraciji.
Igralec lahko nastopa v tistem rangu tekmovanja, za katerega je registriran.
16. člen
Z registracijo igralca pridobi športna organizacija pravico, da na tekmovanjih, ki jih organizira
BZS, območne balinarske zveze, mednarodna balinarska zveza (F.I.B.) in evropska balinarska
zveza (F.E.B.), zanjo nastopi igralec, ki je registriran skladno s tem pravilnikom.
Na tekmovanjih, ki jih organizirajo BZS, območne balinarske zveze, F.I.B. in F.E.B. (ligaška
tekmovanja, državna prvenstva in mednarodna klubska tekmovanja) igralci nastopajo zgolj za
tisto športno organizacijo za katero so registrirani. Navedeno ne velja za prijateljska tekmovanja
(družabni oziroma tradicionalni turnirji, ki jih prirejajo športne organizacije), na katerih
registrirani igralci lahko nastopajo tudi za druge ekipe, če temu ne nasprotuje športna
organizacija za katero so registrirani.
17. člen
Za registracijo igralca se taksa ne plačuje.
18. člen
Na spletni strani BZS oziroma spletnih straneh območnih balinarskih zvez se objavijo naslednji
podatki o registraciji igralcev:
- ime in priimek igralca,
- prejšnje in sedanja športna organizacija,
- datum pravice nastopa.
b/ prva registracija igralca
19. člen
Športna organizacija, ki prvič registrira igralca, mora k vlogi za prvo registraciji igralca predložiti
naslednjo dokumentacijo:
- dokazilo, da je igralec član športne organizacije, ki zahteva njegovo registracijo,
- osebne podatke o igralcu (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in kopijo osebnega
dokumenta oz. izpisek iz matične rojstne knjige, če je igralec mladoletna oseba,
- soglasje igralca, če je ta polnoleten, oziroma soglasje starša ali skrbnika, če se vloga z
registracijo nanaša na osebo, ki v letu vložitve vloge za registracijo še ni polnoletna,

-

fotografijo igralca v velikosti, ki je predpisana za izdelavo osebne izkaznice.

V primeru nepopolne vloge, je dolžna registracijska komisija pozvati športno organizacijo k
dopolnitvi vloge za registracijo igralca.
Poziv se vroči na uradni e-naslov športne organizacije. Šteje se, da je športna organizacije sklep
prevzela naslednji dan, ko je bil poziv posredovan na uradni e-naslov športne organizacije.
Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.

c/ dvojna registracija igralca
20. člen
Za igralca, ki še ni dopolnil 18 let, se pod pogoji, ki so določeni s tem pravilnikom, lahko vloži
vloga za dvojno registracijo.
Vlogo za dvojno registracijo vloži športna organizacija za katero igralec nastopal kot dvojno
registrirani igralec.
21. člen
Športna organizacija mora k vlogi za dvojno registracijo igralca predložiti naslednjo
dokumentacijo:
- utemeljitev zahteve za dvojno registracijo,
- soglasje matične športne organizacije,
- osebne podatke o igralcu (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in kopijo osebnega
dokumenta oz. izpisek iz matične rojstne knjige, če je igralec mladoletna oseba,
- soglasje igralca.
22. člen
Športna organizacija lahko za igralce, ki še niso dopolnili 18 let, vloži vlogo za dvojno
registracijo in sicer:
- za igralce v kategoriji U-14 (igralci od 8 leta do dopolnjenega 14 leta) in
- za igralce v kategoriji U-18 (igralci od 14 leta do dopolnjenega 18 leta).
Pogoji za izdajo dvojne registracije igralca so sledeči:
- da športna organizacija za katero je mladoletni igralec registriran ne nastopa v ligi z
ekipo U-14 ali U-18 in bi njen igralec zato nastopal za drugo športno organizacijo v tem
rangu tekmovanja ali pa bi igralec z dvojno registracijo igral za drugo športno
organizacijo v ligaškem tekmovanju,
- da imajo igralci z dvojno registracijo opravljen zdravniški pregled, če je to potrebno
glede na njihovo starost in rang tekmovanja v katerem bi nastopili z dvojno registracijo,
- da z dvojno registracijo soglaša matična športna organizacija društvo ali klub.
Igralec je registriran za matično športno organizacijo, dvojno registracijo pa se izda igralcu za
igranje v športni organizaciji, ki ima ekipo v U-14 oziroma U-18 za nastopanje v ligaškem
tekmovanju ali za nastopanje v ligaškem tekmovanju.

23. člen
V primeru nepopolne vloge za izdajo dvojne registracije, je dolžna registracijska komisija
pozvati športno organizacijo k dopolnitvi vloge za registracijo igralca.
Poziv se vroči na uradni e-naslov športne organizacije. Šteje se, da je športna organizacije sklep
prevzela naslednji dan, ko je bil poziv posredovan na uradni e-naslov športne organizacije.
Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
24. člen
Dvojna registracija se lahko izda za eno tekmovalno sezono.

d/ prestop igralcev
25. člen
Igralci lahko prestopi v drugo športno organizacijo pod pogoji in na način, kot jih določa ta
pravilnik.
26. člen
Vlogo za prestop in registracijo igralca vloži športna organizacija, v katero igralec prestopa. O
vlogi za prestop igralca odloča pristojna registracijska komisija.
27. člen
K vlogi za prestop igralcev mora športna organizacija predložiti:
-

izpisnico iz prejšnje športne organizacije,
osebne podatke o igralcu (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in kopijo osebnega
dokumenta oz. izpisek iz matične rojstne knjige, če je igralec mladoletna oseba,
soglasje igralca, če je ta polnoleten oziroma soglasje starša ali skrbnika, če se vloga z
registracijo nanaša na osebo, ki v letu vložitve vloge za registracijo še ni polnoletna,
fotografijo igralca v velikosti, ki je predpisana za izdelavo osebne izkaznice.
28. člen

Izpisnica se izda na obrazcu, ki ga predpiše pristojna registracijska komisija BZS in je dostopen
na spletni strani BZS.
Športna organizacija je na zahtevo igralca dolžna izdati izpisnico, pri čemer lahko na njej
navede svoje zahteve (terjatve) v zvezi s prestopom igralca (npr. nadomestilo za vzgojo igralca).
Izpisnica se lahko izda kadarkoli med letom. Ko je igralcu izdana izpisnica, ne sme nastopati za
športno organizacijo, ki mu je dala izpisnico.

29. člen
Če igralec najmanj eno tekmovalno sezono ni igral kot registriran igralec za nobeno športno
organizacijo, se šteje, da gre za prvo registracijo ter izpisnice k vlogi za prestop ni potrebno
predložiti. Ravno tako izpisnica ni pogoj za registracijo v primeru, če gre za prestop igralca
športne organizacije, ki več ne obstaja ali pa je prenehala z ligaškim tekmovanjem.
V primeru združitve dveh ali več športnih organizacij je prevzemna športna organizacija dolžna
opraviti registracijo igralcev na podlagi akta o združitvi ali pripojitvi ter zato izpisnica ni
potrebna.

30. člen
V primeru nepopolne vloge za prestop igralca, je dolžna registracijska komisija pozvati športno
organizacijo k dopolnitvi vloge za registracijo igralca.
Poziv se vroči na uradni e-naslov športne organizacije. Šteje se, da je športna organizacija sklep
prevzela naslednji dan, ko je bil poziv posredovan na uradni e-naslov športne organizacije.
Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
31. člen
Vloga za prestop, ki ni vložena v roku, ki je določen s tem pravilnikom oziroma s sklepom IO BZS
ali po pozivu registracijske komisije ni dopolnjena, se zavrže.
32. člen
Registracijska komisija s sklepom odloči, da se prestop igralca iz ene v drugo športno
organizacijo dovoli, če so izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika ter športna organizacija v katero
igralec prestopa, poravna vse obveznosti do športne organizacije iz katere športnik izstopa.
33. člen
Prestopni rok za igralce in igralke v članskih kategorijah poteka v juliju in sicer v terminu, ki ga
določi IO BZS in ki ne sme biti krajši kot 14 dni. Prestopni rok za igralce in igralke, ki so mlajši od
18 let poteka v januarju in sicer v terminu, ki ga določi IO BZS in ki ne sme biti krajši kot 14 dni.
Vlogo za prestop igralca se vloži v primeru najave zahtevka za nadomestilo za vzgojo in
usposabljanje igralcev, najkasneje do začetka prestopnega roka. Za ostale prestope najava
ni potrebna.
Zaradi nepredvidljivih razmer ali višje sile lahko IO BZS spremeni že sprejeti termin
prestopnega roka in termin za vložitev vloge za prestop igralcev.
Za prestop igralca se plača administrativna taksa in sicer za prestop v okviru BZS 100,00 €,
za prestop v tujino pa 150,00 €.

IV. Vzgoja in usposabljanje igralcev ter nadomestilo
34. člen

Vzgoja in usposabljanje igralcev trajata od igralčevega 14. leta do njegovega 18. leta starosti
(v nadaljevanju: mladi igralec). Upošteva se tekmovalno leto, v katerem igralec dopolni 18
let.
35. člen
Za prestop mladega igralca iz ene športne organizacije v drugo, športna organizacija iz katere
mladi igralec izstopa, pod pogoji, ki jih zahteva ta pravilnik, lahko uveljavlja nadomestilo za
vzgojo od športne organizacije v kateri bo mladi igralec nadaljeval športno kariero.
Nadomestilo za vzgojo je mogoče uveljaviti ob izpolnitvi vsaj enega od naslednjih treh pogojev:
- da bo mladi športnik nastopal za novo športno organizacijo, ki tekmuje v dveh najvišjih
rangih tekmovanja (superliga ali 1. državna liga, 1. ženska liga),
- da je bil mladi športnik v zadnjih dveh tekmovalnih sezonah vpoklican v reprezentanco,
- da je mladi športnik še pred prestopom izpolnil pogoje za pridobitev naziva
kategoriziranega športnika in ima vsaj en nastop v ekipi, s katero je pridobil naziv
kategoriziranega športnika.
36. člen
Višina nadomestila za vzgojo za prestop mladega športnika se določi ob upoštevanju naslednjih
kriterijev in meril, pri čemer se upoštevata dve zadnji tekmovalni sezoni :
a/ udeležba v reprezentanci na evropskih ali svetovnih prvenstvih, svetovnih igrah ali
sredozemskih igrah:
o za člansko reprezentanco
100 točk
o za mlajše člane (U-23)
50 točk
o za mladince in mladinke (U-18)
30 točk
b/udeležba v reprezentanci na mednarodnih turnirjih, ki so v mednarodnem koledarju F.I.B.:
o za kadete in kadetinje (U-15)
20 točk
c/ kategorizacija športnika:
o svetovni razred
o mednarodni razred
o perspektivni razred
o državni razred
o mladinski razred

100 točk
80 točk
50 točk
30 točk
10 točk

d/ najvišji nivo klubskega tekmovanja v katerem bo mladi športnik nastopal po prestopu:
o prestop v tujina
200 točk
o prestop v superligo
100 točk
o prestop v 1. ženska ligo
80 točk
o prestop v 1. moško ligo
50 točk
o prestop v 2. moško ligo
30 točk
o prestop v ligo U-18
20 točk
o prestop v ligo U-14
10 točk
Točke iz prejšnjega odstavka se seštevajo.

37. člen
Višino točk pri posameznem prestopu mladega športnika ugotavlja registracijska komisija ter jo
pred registracijo mladega igralca posreduje športni organizaciji iz katere mladi igralec izstopa in
športni organizaciji, ki je vložila vlogo za prestop. Za sklep o izračunu nadomestila se plača
taksa, ki jo določi IO BZS.
Dokler nova športna organizacija prejšnji športni organizaciji ne poravna nadomestila in za to
predloži dokazilo, registracijska komisija prestopa mladega igralca ne more registrirati.
Zoper določitev višine točk oziroma višine nadomestila, ki je tudi sestavni del sklepa iz prvega
odstavka 12. člena tega pravilnika, je dovoljeno pravno sredstvo, skladno s tem pravilnikom.
38. člen
Športne organizacije poleg nadomestila iz prejšnjega člena tega pravilnika, pri prestopih mladih
športnikov lahko uveljavljajo tudi povračilo za dodatni vložek v športnika, vendar le pod
naslednjimi pogoji:
o da so dodatni vložki namenjeni za vzgojo mladega športnika,
o da so dodatni vložki dejansko nastali in so ustrezno dokumentirani,
o da obstoji pisni individualni dogovor med mladim športnikom in športno
organizacijo o povračilu dodatnih vložkov, v katerem je vnaprej določeno, kateri
dodatni vložki se vračajo ter so bili sklenjeni najmanj 1 leto pred zahtevo za
izdajo izpisnice.
Športna organizacija lahko uveljavlja 50% stroškov, ki jih je dodatno vložila v razvoj mladega
športnika.
Zavezanec za plačilo dodatnih vložkov v razvoj mladega športnika je mladi športnik. Breme
povračila dodatnih stroškov lahko prevzame športna organizacija v katero mladi športnik
prestopa.
V. Odškodnina ob prestopu
39. člen
Športne organizacije lahko ob prestopu igralcev uveljavljajo pravico do odškodnine, pod
naslednjimi pogoji:
o da gre za igralca, ki je starejši kot 15 let,
o da imajo z igralcem sklenjeno pisno pogodbo s katero je določena tudi
odškodnina,
o da igralec prejema plačilo v višini najmanj bruto minimalne plače v R Sloveniji.
Podrobnejši pogoji za določitev in uveljavljanje odškodnine se določijo v pisni pogodbi iz
prejšnjega odstavka tega člena.

VI. Takse in vrednost točk
40. člen

Če je s tem pravilnikom tako določeno, se za vloge, ki se jih vlaga na pristojno registracijsko
komisijo in IO BZS ali za sklepe registracijske komisije, plačuje taksa.
41. člen
Višino takse za posamezno opravilo s sklepom določi IO BZS.
Tako določene takse veljajo od dneva objave sklepa na uradni spletni strani BZS do uveljavitve
sklepa IO BZS, s katerim se spreminja višina takse.
42. člen
Vrednost točk, ki so določene s tem pravilnikom, določi IO BZS.
Vrednost točke velja od dneva objave sklepa na uradni spletni strani BZS do uveljavitve sklepa IO
BZS, s katerim se spreminja višina točke.
VII. Pritožbeni postopek
43. člen
Zoper odločitve pristojnih registrskih komisij se lahko športne organizacije in športniki lahko
pritožijo in sicer v 8 dneh od dneva prejela sklepa.
Za pritožbeni postopek se ob vložitvi pritožbe plača taksa.
Če v pritožbenem postopku taksa ni plačana, se pritožba zavrže.
44. člen
O pritožbi odloča IO BZS na prvi naslednji seji, vendar ne kasneje kot v 20 dneh, ko na sedež BZS
prispe pritožba z vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odločitev pristojne registrske
komisije.
Če stranka v pritožbenem postopku uspe, se ji plačana taksa povrne.
45. člen
Vložena pritožba zoper sklep pristojne registrske komisije o registraciji ali prestopu, ne vpliva na
pravico nastopa igralca za novo športno organizacijo.

VIII. Prehodne in končne določbe
46. člen
Vzorci vlog, ki jih določa ta pravilnik, so sestavni del tega pravilnika.
47. člen

Za vse zadeve, ki so jih organi BZS pričeli obravnavati pred sprejetjem tega pravilnika, se
uporablja Pravilnik o registraciji igralcev in balinarskih organizacij z dne 15.12.2014. Vsi ostali
primeri se obravnavajo po tem pravilniku.
Vse registracije, ki so bile izvedene do uveljavitve tega pravilnika se štejejo za zakonite. Ne
glede na to so območne balinarske zveze in športne organizacije dolžne dopolniti že obstoječe
registracije s podatki, ki jih določa 7. člen te pogodbe. Za dopolnitev se taksa ne plača.
48. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina BZS, uporabljati pa se začne 8 dan po
tem, ko je objavljen na uradni spletni strani BZS. Z dnem sprejema, preneha veljati Pravilnik o
registraciji igralcev in balinarskih organizacij, sprejet na skupščini, 15.12.2014.
Primož Marinko l.r.
Predsednik Balinarske zveze Slovenije

