
 

 

Badmintonska zveza Slovenije, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode, MŠ: 5137870000, ki jo zastopa 
predsednik Andrej Pohar (v nadaljevanju: BZS) 
 
in 
 
__________________________________________(ime), _________________________________________________________ (naslov),  
 
MŠ: _______________________, ki ga zastopa ______________________________________ (v nadaljevanju: organizator) 
 
sklepata naslednjo 
 
 

P O G O D B O  
o  o r g a n i z a c i j i  m e d n a r o d n e g a  č l a n s k e g a  

p r v e n s t v a  
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki soglasno ugotavljata, da:  

- je BZS na Badminton Europe (BE) in Badminton World Federation (BWF) podala prijavo za 
organizacijo mednarodnega članskega prvenstva Slovenije 2016 v badmintonu (v 
nadaljevanju: Slovenia international), navedeni mednarodni badmintonski zvezi pa sta to 
tekmovanje na podlagi takšne prijave uvrstili v svoj koledar, ki je javno objavljen in obvezujoč; 

- je termin, rezerviran za organizacijo Slovenia international, od 12.5. do 14.5.2016; 
- bo Slovenia international v mednarodnem koledarju BE in BWF predvidoma klasificiran kot 

tekmovanje International series; 
- je organizacija Slovenia international regulirana s strani BE (zlasti z Badminton Europe Circuit 

Regulations) in BWF (zlasti z BWF General Competition Regulations), pri čemer so 
pogodbenima strankama vsa določila mednarodnih badmintonskih pravil, ki se nanašajo na 
izvedbo Slovenia international dobro znana, znane pa so jima tudi disciplinske določbe BE in 
BWF, ki za kršitve pravil predvidevajo ustrezne sankcije; 

- se za namen izvedbe in interpretacije te pogodbe uporabljajo tudi vsa notranja pravila BZS 
(Statut BZS, Pravilnik o organizaciji tekmovanj ipd.), kolikor niso v nasprotju s to pogodbo ali 
pravili BE oziroma BWF, pri čemer so pogodbenima strankama vsa določila notranjih pravil 
BZS dobro znana; 

- je želja obeh pogodbenih strank, da se Slovenia international izvede v skladu z vsemi 
veljavnimi pravili in v zadovoljstvo vseh udeležencev ter BE in BWF, s čimer se hkrati krepi 
ugled BZS v mednarodnem oziru. 

 
Pogodbeni stranki se strinjata, da vse morebitne dohodke v zvezi z organizacijo Slovenia international 
obdrži tista pogodbena stranka, ki je dohodek ustvarila. 
 
 

2. člen 
 
BZS se v zvezi z organizacijo Slovenia international zaveže: 
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- plačati prijavnino BE (sanction fee); 
- pomagati na prošnjo organizatorja pri zadevah, ki so v izključni pristojnosti BZS; 
- pomagati organizatorju pri obveščanju prek spletne strani BZS, na podlagi vsebin, ki jih 

pripravi organizator; 
- prizadevati si pri iskanju skupnih sponzorjev za namen izvedbe Slovenia international, pri 

čemer se dohodki od teh sponzorjev delijo po posebnem sporazumu, o katerem se stranki te 
pogodbe dogovorita posebej, v primeru odsotnosti takšnega dogovora pa dohodke obdrži tista 
pogodbena stranka, ki je posamezen dohodek zagotovila; 

- aktivno sodelovati pri medijski in siceršnji promociji Slovenia international; 
- pomagati na prošnjo organizatorja pri morebitnih pritožbah zoper izrečene sankcije BE 

oziroma BWF; 
- v svojem imenu, vendar za račun organizatorja na prošnjo organizatorja podpisovati potrebne 

pogodbe oziroma sporazume z BE ali BWF; 
- nakazati organizatorju vsa sredstva, ki bi jih morebiti BZS od BE ali BWF prejela na račun 

organizacije Slovenia international (npr. vrnjene prijavnine, sredstva po pogodbah). 
 
O pravicah (televizija, internet, logotipi ipd.) v zvezi z Slovenia international in njihovem ekonomskem 
izkoriščanju se bosta pogodbeni stranki dogovarjali posebej. 
 
Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita o morebitnih začasnih ali trajnih spremembah obveznosti 
po tem členu. 
 
 

3. člen 
 
Organizator se v zvezi z organizacijo Slovenia international zaveže: 

- po svojih najboljših močeh in skladno z vsemi veljavnimi pravili organizirati Slovenia 
international tako, da bo to izvedeno v zadovoljstvo vseh udeležencev ter BZS, BE in BWF; 

- plačati vse stroške v zvezi z organizacijo Slovenia international, vključno z denarnim 
nagradnim skladom, razen stroškov, ki jih izrecno po tej pogodbi plača BZS; 

- v celoti spoštovati vsa pravila BE in BWF, ki se nanašajo na izvedbo Slovenia international, pri 
tem pa BZS pravočasno opozoriti na morebitne obveznosti BZS in BZS zagotoviti vso ustrezno 
podporo, da te morebitne obveznosti izpolni, sicer organizator odgovarja BZS za vso nastalo 
škodo; 

- BZS povrniti vso škodo, ki bi jo BZS morebiti povzročil v zvezi z organizacijo Slovenia 
international (kar vključuje tudi povračilo vseh morebitnih kazni, ki bi jih mednarodne 
organizacije (zlasti BE in BWF) naložile BZS v zvezi s pomanjkljivostmi pri organizaciji 
Slovenia international) ali z morebitno odpovedjo Slovenia international, razen če je odpoved 
Slovenia international izključna posledica ravnanj BZS; 

- obveščati BZS o vseh morebitnih težavah v zvezi z organizacijo, zlasti če lahko te težave, če ne 
bi bile odpravljene, povzročijo sankcioniranje s strani BE ali BWF; 

- promovirati BZS tako, da v dvorani, kjer se odvija tekmovanje, izobesi zastavo BZS, ob igriščih 
razpostavi reklamne panoje (A-boards) BZS, prav tako pa na vidnem mestu izpostavi drug 
morebitni reklamni material BZS, vse po navodilih BZS, pod pogojem, da BZS ta reklamni 
material zagotovi; 

- izvajati vsa opravila, ki so potrebna za uspešno izvedbo Slovenia international, četudi jih ta 
pogodba izrecno ne določa; 

- aktivno se dogovarjati z BZS o skupnih vprašanjih, povezanih z organizacijo Slovenia 
international. 
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Organizator krije vse stroške, povezane z morebitno odpovedjo Slovenia international, kar vključuje 
tudi vse stroške, povezane z nepredvidljivimi oziroma izrednimi dogodki, razen če je odpoved Slovenia 
international izključna posledica ravnanj BZS. 
 
Organizator v celoti prevzema vso odškodninsko odgovornost iz naslova morebitnih civilnih deliktov v 
povezavi z organizacijo Slovenia international. 
 
Organizator se zaveže za vsak tekmovalni dan, ko ne promovira BZS skladno z določili 6. alinee 1. 
odstavka tega člena, BZS plačati pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR. 
 
Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita o morebitnih začasnih ali trajnih spremembah obveznosti 
po tem členu. 
 
 

4. člen 
 
Ta pogodba predstavlja poslovno skrivnost in z njeno vsebino ni dopustno seznaniti tretjih. 
 
Predmetna pogodba se sklepa izključno za namen uspešne izvedbe Slovenia international v letu 2016. 
Obveznosti po tej pogodbi po zaključku Slovenia international ne prenehajo. 
 
 

5. člen 
 
BZS lahko v primeru kršitev te pogodbe organizatorja na kršitve opozori in mu postavi rok za odpravo 
kršitev, po izteku tega roka pa lahko od pogodbe odstopi ter zahteva povračilo morebitne nastale 
škode. 

 
 

6. člen 
 
Ta pogodba je napisana v dveh enako glasečih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
enega. 
 
Obe stranki te pogodbe se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v primeru, da to 
ne bo mogoče, pa je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Ta pogodba velja od dne, ko jo podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank. 
 
 
 
 
Medvode, dne________________    ____________________, dne ____________________ 
 
 
Badmintonska zveza Slovenije   organizator 
predsednik Andrej Pohar           
 
 
____________________     _____________________ 


