
 

 

 

NALOGE SPREMLJEVALCEV NA TEKMOVANJIH 
 
 

SPREMLJEVALEC tekmovalcev, ki zastopajo BZS na mednarodnih tekmovanjih je 
oseba, ki v okviru opredelitev tega pravilnika skrbi za tekmovalce v času 
reprezentančnih akcij (tekmovanje, priprave, trening dan,...) 

 
(a) Spremljevalec tekmovalcev je strokovnjak s področja športa (izobražen ali 

usposobljen kader), ki je bil potrjen iz strani OVŠ za posamezno reprezentančno 
akcijo. 

(b) Spremljevalec mladoletnih tekmovalcev je dolžan potovati na tekmovanje skupaj s 
tekmovalci. 

(c) Pomočnik spremljevalca naj bi bil strokovnjak s področja športa in bo po potrebi 
določen za vsako posamezno reprezentančno akcijo. 
 
NALOGE SPREMLJEVALCA SO: 

(d) da pred odhodom na tekmovanje preveri pri koordinatorju reprezentanc preveri 
razpoložljivost kombija oz. se v primeru potovanja z letalom posvetuje s sekretarjem 
glede nakupa letalskih vozovnic, 

(e) da se podrobneje seznani s potrebami tekmovalcev, ki jih bo spremljal na tekmovanje, 
(f) da pravočasno obvesti izbrane igralce o možnosti udeležbe na posameznem 

tekmovanju, 
(g) da o tekmovalcev oziroma, njihovih klubov pridobi pisno potrditev  za nastop na 

predvidenem tekmovanju, 
(h) da koordinatorki reprezentanc do ponedeljka do 12h pred uradnim zaključkom prijav 

posreduje poimenski seznam udeležencev, 
(i) da udeležence tekmovanja pravočasno seznani z načinom potovanja na tekmovanje in 

časom odhoda in prihoda s tekmovanja, 
(j) da med tekmovanjem enakovredno obravnava vse tekmovalce in jim podaja 

napotke s področja svoje stroke in jih motivira za čim boljši nastop (coaching), 
(k) da v času trajanja tekmovanja skrbi za prehrano mladoletnih tekmovalcev, (po potrebi 

naročanje hrane oz . organiziran obisk restavracije), 
(l) da v času trajanja tekmovanja rešuje vse morebitne zaplete, 
(m) na naslednja elektronska naslova ewa.miklic@gmail.com, janez.kovac@badminton-

zveza.si se posreduje: 
- pred turnirjem posreduje link do turnirja 
- SLIKE  1 x skupinska slika (Poslati imena, ki so del odprave) 
- SLIKA  1 x slika  vsakega igralca na igrišču (da se vidi oseba) 
- SLIKA 1-2 sliki za vzdušje 
- 5-8 stavkov (vključujejo rezultate) 
- SLIKE se pošiljajo (po želji) 
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(n) da po končanem tekmovanju preveri ali so izpolnjeni vsi pogoji za nemoten povratek 
domov, 

(o) da po potrebi opravi druge naloge, ki lahko pripomorejo k čim boljšemu rezultatu 
tekmovalcev na tekmovanju, 

(p) da o dogodkih tekočega dne poroča na dnevni bazi (slike za socialna omrežja in kratko 
dnevno poročilo), 

(q) O dogodkih tekočega dne se poroča na dnevni bazi (slike za socialna omrežja in kratko 
dnevno poročilo, 

(r) da poda končno poročilo o tekmovanju poroča v roku treh (3) dni. Poročilo mora biti 
vsebinsko za spletno stran BZS , ki se odda Janezu Kovaču, ter finančno poročilo, ki se 
odda sekretarju.  

 
NAČIN POTOVANJA je glede na oddaljenost kraja določen v letnem programu dela 
reprezentanc 

(a) pri letalskih prevozih se posvetuje s sekretarjem in mu posreduje datume odhodov 
in prihodov, ter kraj potovanja, da se lahko pridobijo informacije o cenah letalskih 
vozovnic. Po pridobitvi cen letalskih vozovnic se le te posreduje predsedniku in 
podpredsedniku, ki odobrita nakup. Ravno tako je spremljevalec dolžan pred 
rezervacijo nastanitev, le to posredovati v potrditev predsedniku in 
podpredsedniku. 

(b) opravi druge naloge (v primeru potreb po najemu kombija ali dodatnega 
avtomobila poišče druge možnosti in sekretarja obvesti o stroških za najem), ki so 
potrebne za racionalno, varno in pravočasno potovanje tekmovalcev in 
spremljevalcev. 

 
     NALOGE BZS SO: 
(a) pravočasna in pravilna prijava tekmovalcev na tekmovanje, 
(b) druga opravila, ki so potrebna za nemoteno potovanje in tekmovanje, 
(c) seznaniti spremljevalca z nalogami, ki jih mora opravljati, 
(d) plačilo vseh stroškov tekmovanja, ki so bila navedena v letnem programu dela. 

 
      POVRAČILA STROŠKOV ZA SPREMLJEVALCE: 
a) Spremljevalec je upravičen do povračila vseh stroškov v obsegu in na način, ki ga 

določa ta pravilnik, če je podal v roku treh (3) dni po tekmovanju vsebinsko in 
finančno poročilo. 

b) Spremljevalcu se lahko pred odhodom na tekmovanje nakaže akontacija v višini 
predvidenih stroškov, poračun pa se opravi na osnovi verodostojnih dokazil, ki jih 
je spremljevalec dolžan predložiti BZS v roku treh dni po vrnitvi s tekmovanja. 

c) Ne glede na uvrstitev tekmovalcev, ima spremljevalec pravico do povrnitve naslednji 
stroškov: 

d) celotni dejanski prevozni stroški za prevoz,  
e) stroški bivanja, razen v primeru, ko organizator tekmovanja nudi spremljevalcu 

brezplačno bivanje, 
f) nepredvideni stroški, ki jih prizna predsednik oz. podpredsednik, na podlagi 

obvestila o teh stroških.  



 

 

g) dnevnice je določena v višini, ki je določena za posamezno državo (v primeru, da je 
v nastanitev vključen zajtrk se od te dnevnice odšteje 10%). Poleg tega pa trenerji 
oz. spremljevalci, ki niso zaposleni pri BZS ali ne opravljajo pogodbenega 
trenerskega dela za BZS, prejmejo dodatno še 45,00 EUR na dan (zneski teh izplačil 
se lahko spremenijo na podlagi sklepa UO). 

 
 
 


	POVRAČILA STROŠKOV ZA SPREMLJEVALCE:

