Medvode, 29.11.2016

PRAVILNIK O UPORABI IN VZDRŽEVANJU VOZIL BZS
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji uporabe vozil Badmintonske zveze Slovenije (v nadaljevanju:
BZS), obveznosti uporabnikov vozil in vzdrževanje vozil ter določajo odgovorne (pooblaščene)
osebe, ki odrejajo uporabo vozil za potrebe Badmintonske zveze Slovenije (v nadaljevanju: BZS).
2. člen
Za potrebe BZS se lahko uporabljajo:
- osebna in kombi vozila, ki so v lasti ali uporabi (leasing) BZS (v nadaljevanju: vozila BZS).
3. člen
Za vzdrževanje vozil BZS skrbi odgovorna oseba, določena s strani upravnega odbora BZS (v
nadaljevanju: UO BZS).
Pri odrejanju uporabe vozil, njihovem zavarovanju in vzdrževanju se upošteva načelo racionalnosti,
obseg uporabe pa prilagodi interesom BZS in klubom, ki so člani BZS.
II. POGOJI IN NAČIN UPORABE VOZIL TER ODDAJE V UPORABO
4. člen
Vozila BZS se uporabljajo v skladu s potrebami, gospodarno in učinkovito.
Za nemoteno eksploatacijo vozil (tehnično brezhibnost, opremljenost z gorivom, čiščenje itd.) skrbi
odgovorna oseba, določena s strani UO BZS, razen v primeru uporabe s strani klubov, ko morajo
uporabniki vrniti vozilo s polnim rezervoarjem in očiščeno.
5. člen
Vozila BZS se uporabljajo v skladu z določbami tega pravilnika izključno za namene izvajanja
programov BZS.
Uporabnik, to je oseba zadolžena za vozilo, mora vsako večjo tehnično napako, kakor tudi eventuelno
prometno nesrečo, poškodbo ali odtujitev vozila, takoj sporočiti osebi, ki je odredila uporabo vozila.
Oseba, ki je odredila uporabo vozila, v primeru večje tehnične napake vozila poskrbi za njeno
odpravo, v primeru prometne nesreče, poškodbe ali odtujitve pa to sporoči vodstvu BZS zaradi prijave
teh dogodkov zavarovalnici.
6. člen
Vozila se lahko uporabljajo le na osnovi izdanega potnega naloga.
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III. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV VOZIL
7. člen
Uporabnik vozila je predvsem dolžan:
- upravljati in ravnati z vozilom s skrbnostjo dobrega gospodarja,
- pri uporabi vozila BZS upoštevati vse cestno-prometne predpise (Zakon o pravilih cestnega prometa
– ZPrCP), kot tudi vse druge predpise, ki se nanašajo na vožnjo ter uporabo vozil v prometu, pri
čemer mora še posebej upoštevati predpise, specifične za vožnjo otrok,
- pri uporabi vozila upoštevati vsa navodila pooblaščene osebe, ki je nalog izdala,
- v primeru prometne nesreče opraviti vsa dejanja, ki jih nalaga zakon vozniku vozila: ogled
poškodovanega vozila in ocena škode pri zavarovalnici se opravi ob sodelovanju uporabnika vozila
in pooblaščene osebe, ki je nalog izdala; uporabnik vozila mora poskrbeti (po nalogu pooblaščene
osebe), da eventuelno škodo na vozilu v najkrajšem roku odpravi oziroma da vozilo v popravilo
pooblaščenemu servisu.
- uporabnik ne sme uporabiti vozila, če to ni v brezhibnem stanju ali če za to nima pripadajoče opreme
in potrebnih oznak ali ustrezne dokumentacije,
- v primeru izposoje klubu mora uporabnik vozilo vrniti s polnim rezervoarjem goriva in očiščeno,
- uporabnik ne sme uporabiti vozila BZS v privatne namene,
- uporabnik ne sme uporabljati vozila BZS brez ustreznega znanja (izpita),
- pred uporabo vozila podpisati IZJAVO, da je seznanjen z vsebino tega pravilnika; v primeru oddaje
vozila klubu mora izjavo podpisati tudi zakoniti zastopnik kluba. Vsi zaposleni in pogodbeni
sodelavci BZS lahko podpišejo letno izjavo. Izjavo se lahko pošlje kot podpisan in skeniran dokument
preko maila.
Uporabnik vozila odgovarja za vso nastalo škodo na vozilu, če je ta posledica njegovih dejanj in če
škode ne povrne zavarovalnica. Uporabnik vozila odgovarja za vse prometne prekrške, ki jih zagreši
v času uporabe vozila. Če je vozilo izposojeno klubu, članu BZS, klub solidarno z uporabnikom
odgovarja tako za nastalo škodo na vozilu kot tudi za vso škodo, ki bi se zaradi uporabe vozila
povzročila BZS (npr. škoda zaradi obveznosti plačila glob ipd.). Klub je dolžan v primeru vrnitve
vozila neočiščenega ali z nenapolnjenim rezervoarjem goriva BZS plačati stroške, ki so zaradi tega
nastali, povečane za 20 % zaradi kršitve določb tega pravilnika.
IV. OBVEZNOSTI BZS
8. člen
BZS se obvezuje:
- predati uporabniku vozilo v brezhibnem stanju, z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo,
- poravnati stroške zavarovanj, tehničnih pregledov in registracije ter druge stroške v zvezi z
registracijo vozil,
- poravnati stroške goriva za vozila oziroma jih povrniti uporabniku, če jih plača sam, razen v primeru
izposoje klubom, kjer mora uporabnik ob vrnitvi vozila vedno natočiti poln rezervoar goriva.
- seznaniti uporabnike vozil z vsemi relevantnimi zakonodajnimi novostmi.
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V. POOBLAŠČENI DELAVCI ZA ODREJANJE UPORABE VOZIL
9. člen
Uporabo vozil BZS odreja pooblaščena oseba s strani UO BZS (trenutno Dušan Skerbiš). Oddajo
vozil BZS v uporabo klubom odreja pooblaščena oseba na podlagi notranjih pravil BZS, ki jih
sprejme UO BZS in ki določajo prednostna pravila uporabe vozil BZS.
10. člen
Uporabo vozil BZS odredi pooblaščena oseba tako, da izpolni in podpiše potni nalog ter zagotovi
podpis izjave.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na seji UO BZS dne, 29.11.2016, in stopi v veljavo s 1.12.2016.
Pravilnik je bil spremenjen na seji UO BZS dne, 21.2.2017, in velja v spremenjenem delu besedila
od 22.2.2017 dalje.

Medvode, 21.2.2017

