BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
REGISTRACIJSKA KOMISIJA
Ljubljana, Tržaška 2

Z A P I S N I K
seje registracijske komisije, ki je bila v torek, dne 13.08.2019 ob 08.00 uri v
prostorih BZS.
PRISOTNI:
– MIKLAVČIČ Franc – predsednik
– ŽAVBI Stane – član
– ROŽMAN Danijel – tajnik
ODSOTEN :
– KASTELIC Andrej – član (služba)
Komisija v tej sestavi je bila imenovana na 1. seji Izvršnega odbora glede na
določila 9. člena Pravilnika o registraciji igralcev in balinarskih organizacij.
Komisija ugotavlja, da je na naslov BZS z namenom registracije igralcev
prispelo naslednje število ovojnic z dokumentacijo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OBZ LJUBLJANA 7
OBZ DOLENJSKA 1
OBZ ŠALEŠKA
2
OBZ SLOVENSKA ISTRA
OBZ SEŽANA
6
OBZ GORENJSKA 11
OBZ NOTRANJSKA 4
OBZ POSTOJNA
8
OBZ NOVA GORICA 6

3

Manjka dokumentacija za registracijo BK Planina Kranj. Iz registracijskega
lista izhaja, da ni nobenega prestopa. V razgovoru s predsednikom OBZ
Gorenjska je ugotovljeno, da dokumentacija zamuja zaradi objektivnih razlogov
in bo dostavljena naknadno na sedež BZS. Rok 20.08.2019.
Prispela dokumentacija je bila pregledana, skupno 619 članov in 99 članic.
Ugotovljeno je, da vsi igralci izpolnjujejo pogoje za registracijo in nastop v
naslednji tekmovalni sezoni.

- 2 V prestopnem roku je skupno prestopilo 19 igralcev (BK Zabiče 3x, BK
Katarina 1 x, BK Videm Košana 1x, BK Postojna 1x, BK Budničar 1x, BŠD
Krim 2x, BK Zarja 1x, BK Jadran Izola 1x, BK Marjetica 2x, BK Antena 1x,
BK Gradna Obrov 1x, BK Center Kranj 1x, BK Tržič AC Žepič 1x, BK Trata
2x). V ta namen je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija, razen v treh
primerih, kjer je manjkala pravočasna najava prestopa. Komisija je po posvetu
sklenila, da se glede na podaljšan rok za registracijo igralcev klubom dovoli
naknadna najava in s tem pravilna registracija.
Pri pregledu dokumentacije je tudi ugotovitev, da nekateri registracijski listi
niso podpisani s strani igralcev. Tu apeliramo na osebe, ki opravljajo registracijo
po OBZ-jih, da na to opomnijo klube.
Drugih nepravilnosti komisija ni ugotovila, zato izdaja

S K L E P
Potrjuje se registracija vseh igralcev (skupaj 718) , navedenih v registracijskem
gradivu v državnih ligah v sezoni 2019/2020.
Zapisnik o registraciji se objavi na spletni strani BZS.
Zoper ta sklep je po 28. členu Pravilnika o registraciji igralcev in balinarskih
organizacij dopusten ugovor v roku 8 dni po objavi. Vložijo ga lahko vsi člani in
organizacije v okviru BZS na naslov BZS – registracijska komisija.

Seja zaključena ob 15.00 uri.

Predsednik:
Franc MIKLAVČIČ

