
 

 

                Medvode, 30.6.2015 
 

 
INTERNI RAZPIS BADMINTONSKE ZVEZE SLOVENIJE  za sofinanciranje športnih 
dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015, ki jih 
sofinancira Fundacija za šport  
 
1.  Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev  

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in 
razvoja športa ter založništva v športu v okvirni višini 2.500,00 EUR, in sicer:  
 

 Nakup 2 badmintonskih topov v višini 1.500,00 EUR 
 
2.  Pogoji im merila sofinanciranja:  

Na razpis se lahko prijavijo vsi klubi člani Badmintonske zveze Slovenije (v nadaljevanju BZS) 
v letu 2015. Med prosilci, ki so že prejeli sredstva BZS, imajo prednost pri izboru programi 
tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva BZS že v preteklem letu. 
Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo:  

-  pri nakupu badmintonskega topa največ 50% vrednosti topa (financiranje s strain BZS do 
maksimalne višine 1.250,00 EUR za posamezen top) 

 

Z izvajalci BZS sklene pogodbe, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila 
dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje 
dodeljenih sredstev in drugi načini za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so 
dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno v skladu s posredovano razpisno 
dokumentacijo in sprejetim sklepom UO BZS. 
 
3.  Rok in način prijave  

Vloge za dodelitev sredstev prosilci lahko pošljejo po priporočeni pošti ali oddajo po 
elektronski pošti na naslov info@badminton-zveza.si najkasneje do 15.8.2015.  
 
4.  Vsebina vloge  

Vloge morajo vsebovati predračun za nakup badmintonskega topa. 
 



 

 

5.  Informiranje kandidat 
 

Vse informacije so na voljo na spletnih straneh BZS. Za dodatne informacije lahko kandidati 
BZS zaprosijo pisno na naslov BZS ali prek elektronske pošte na naslov info@badminton-
zveza.si oz. ustno na telefonsko številko 031 325 194,  kontaktna oseba je Matevž Šrekl.  
 
6. Postopek obravnave vlog  

UO BZS bo na naslednji seji po končanem razpisnem roku pregledal pravočasno prejete vloge 
za razpisane programe in ugotovil, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. UO s sklepom določi 
koliko sredstev dobi posamezni prijavljeni izvajalec. Nepravočasno vloženih vlog UO ne bo 
obravnaval. 

 
Pripravil: 

Matevž Šrekl 
Sekretar BZS 
 

         
                    Andrej POHAR   
               PREDSEDNIK BZS 
        


