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 1. Uvod

Zavarovalnica Triglav, d.d. praviloma sponzorira uveljavljene športnike, ki zaradi širše prepoz-
navnosti hitreje ustvarijo simbiozo z blagovno znamko in v širši javnosti zagotovijo želen komuni-
kacijski učinek.

Mladi upi, ki so v svoji generaciji med najboljšimi, vendar se še prebijajo na vrh, pa so v javnosti 
praviloma manj zanimivi in posledično težje dobijo sponzorsko pomoč. V vse težjih gospodarskih 
razmerah je vse več mladih talentov, ki prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pri uresničitvi 
svojih ciljev naletijo na nepremostljive ovire (npr. ne morejo se udeležiti pomembnega tekmovanja, 
nimajo ustrezne opreme ali razmer za vadbo itd.). 

Zaradi oteženih okoliščin v sedanjosti pa pravzaprav izgubljamo v prihodnosti, saj se mnogi mladi 
ne morejo razviti v vrhunske posameznike, ki bi bili jutri lahko nosilci športnih dosežkov. 

Vlaganje v mlade upe danes je torej investicija v jutri, saj so mladi varnost naše prihodnosti. 

 2. Namen razpisa

Zavarovalnica Triglav bo na podlagi razpisa »Mladi so varnost naše prihodnosti« finančno podprla 
izbrane talentirane mlade športnike in jim na ta način olajšala ali omogočila podporo pri razvoju 
njihovega talenta. 

Z razpisom in vzporednimi komunikacijskimi aktivnostmi želi Zavarovalnica Triglav širši javnosti 
predstaviti nadebudne in perspektivne mlade športnike iz vse Slovenije ter z njihovimi zgodbami 
predstaviti pomen spodbujanja in razvoja mladih talentov za prihodnost naše družbe. 

Zavarovalnica Triglav želi s tem projektom dati tudi pozitiven zgled in prispevek k reševanju 
trenutne družbene problematike; v tem primeru pomanjkanja sredstev za razvoj perspektivnih 
mladih ljudi.

S svojim delovanjem in vzorom želi Zavarovalnica Triglav tudi druga podjetja in posameznike spod-
buditi k podpori talentiranih mladih posameznikov. Poleg tega pa želi športnike, ki bodo dobili 
podporo, in njihove klube oziroma športna društva spodbuditi k družbeno angažiranim akcijam. 
Šport je namreč lahko čudovito sredstvo pri nagovarjanju družbenih vrednot: solidarnosti, 
poštenosti, vztrajnosti, zaupanja in prijateljstva. 

Cilj razpisa je dodelitev finančnih sredstev, s katerimi bodo nagrajenci lahko uresničili zadane cilje 
in sledili svoji viziji.

 3. Vsebina razpisa

Razpis je namenjen mladim, ki v športu dosegajo nadpovprečne rezultate in imajo mentorja oz. 
trenerja, ki lahko jamči za njihove dosežke in perspektivnost ter jih potrdi. 

K sodelovanju vabimo dijakinje in dijake, stare od 16 do 18 let. 

Razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« je namenjen mladim posameznikom, talentiranim 
za šport. 
 
Strokovna komisija bo med prejetimi prijavami najprej iz vseh prejetih prijav na osnovi meril 
razpisa pripravila ožji izbor prijavljenih kandidatov, in sicer bo v ožji izbor uvrstila:  

 –  20 mladih talentiranih športnikov. 

Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo javnosti predstavili na posebni spletni strani: 
www.mladi-upi.si.

Med kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bo Zavarovalnica Triglav finančno podprla 
najmanj 8 talentiranih mladih športnikov: 
 –  najmanj 7 mladih športnih upov bo na osnovi dogovorjenih meril izbrala strokovna   
   komisija;  
 –  1 mladi športni up bo nagrajen na osnovi javnega glasovanja na spletni strani 
   www.mladi-upi.si. 

Opomba: 
Prijave, ki ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo strokovna komisija izločila iz razpisa in o tem prijavitelja 
pisno obvestila do 23. 4. 2013.

 4. Višina sredstev

Skupna višina sredstev sklada za podporo mladim posameznikom, talentiranim za šport, znaša 
55.000 EUR.

Sredstva se bodo razdelila med izbrane mlade športnike. Sredstva sklada lahko črpa samo klub, 
iz katerega športnik prihaja, izrecno za namene potreb športnega razvoja izbranega športnika. 

Vsak od v razpisu izbranih mladih športnikov oz. njegov klub lahko iz sklada prejme najmanj 
1500,00 EUR (vključno z DDV) oziroma največ 7000,00 EUR (vključno z DDV). Višino prejetih 
sredstev bo na osnovi prejete razpisne dokumentacije prijavitelja določila strokovna komisija.

 5. Pogoji za prijavo na razpis 

Na razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« se lahko prijavijo posamezniki, ki v osnovi izpol-
njujejo naslednje pogoje: 
 –  so državljani Republike Slovenija, stari od 16 do 18 let (to pomeni, da so ali bodo v letu  
   2013 dopolnili 16, 17 ali 18 let);

 –  na svojem športnem področju izstopajo iz povprečja in so mednarodno konkurenčni, kar  
   izkažejo predvsem s pisnimi dokazili o perspektivnih športnih rezultatih na občinski,   
   državni in mednarodni ravni;
 –  za športno področje, s katerim se ukvarjajo, ne prejemajo plačila, nimajo osebnih  
   sponzorjev ali druge vrste urejenega vira financiranja zunaj kluba (so odvisni od   
   družinskih oz. lastnih sredstev); 
 –  imajo mentorja, trenerja ali učitelja, ki lahko jamči za njihove dosežke oz. potrdi njihov  
   talent;
 –  mladoletni kandidati morajo priložiti pisno izjavo oz. privolitev staršev;
 –  prijavitelj posameznega talentiranega športnika je njegov športni klub ali športno   
   društvo.

V razpisu lahko sodelujejo samo posamezniki. Skupine, društva ali klubi v razpisu ne morejo 
sodelovati. Športni klub ali športno društvo je le prijavitelj svojega talentiranega športnika 
posameznika. Dodeljena sredstva se lahko porabijo izključno za potrebe športnika posa-
meznika, za katerega je vloga oddana. 

 6. Opredelitev področij razpisa

Na razpis se lahko prijavijo vsi športniki med 16. in 18. letom, ki se sistematično ukvarjajo s 
katerim koli športom z namenom doseganja vrhunskega rezultata v mednarodno organizirani 
športni panogi. Pravico do prijave imajo tako športniki kolektivnih in individualnih zvrsti, 
olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno s plesom in ekstremnimi športi.

Če zgornja določila ne predvidevajo določenih izjem, si strokovna komisija jemlje pravico, da 
ovrednoti upravičenost posamezne vloge v skladu s cilji razpisa. 

 7. Strokovna komisija

Strokovno komisijo, ki bo izmed vseh prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor in izbrala 
prejemnike finančne nagrade, sestavljajo: 

Koordinator: 
 –  doc. dr. Milan Hosta, športni filozof 

Člani: 
 –  Brigita Bukovec, atletinja
 –  prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog
 –  Tomaž Vnuk, hokejist
 –  mag. Urša Manček, predstavnica Zavarovalnice Triglav

 8. Merila za uvrstitev kandidatov v ožji izbor (20 športnikov) 

 –  Pravilno izpolnjena prijava na razpis in priložena zahtevana dokazila (točka 13)
 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda.
 –  Uspešnost v šoli.
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika in finančna zahtevnost panoge (okvirni   
   letni strošek treniranja, ki ga plačuje družina/športnik).

Strokovna komisija bo izmed vseh prejetih vlog, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, izbrala v 
ožji izbor 20 finalistov. V ožji izbor se bo uvrstilo prvih 20 kandidatov po skupnem številu 
zbranih točk. Komisija bo točkovala po sledečem sistemu:
 –  Športni dosežki (1-5 točk)
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (1-5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1-5 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo športnika (3-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo trenerja (3-5 točk)

 9. Dolžnosti kandidatov izbranih v ožji izbor 

S prijavo na razpis in uvrstitvijo v ožji izbor se kandidati strinjajo, da lahko Zavarovalnica Triglav 
za namen promocije projekta »Mladi so varnost naše prihodnosti«: 
 –  objavi predstavitev in podatke o kandidatu na spletni strani www.mladi-upi.si, na 
   socialnih omrežjih in v drugih komunikacijskih materialih Zavarovalnice Triglav, kar   
   vključuje tudi vse medije, v katerih bo Zavarovalnica Triglav promovirala projekt Mladi so  
   varnost naše prihodnosti; 
 –  objavi pridobljene fotografije ali video posnetke kandidata na spletni strani 
   www.mladi-upi.si, na socialnih omrežjih ali pa navedeni material uporabi v drugih
   komunikacijskih materialih;
 –  pozove kandidata, da sodeluje v različnih promocijskih aktivnostih, ki bodo potekale v   
   času razpisa;
 –  pozove kandidata, da se zanj pripravijo dodatni predstavitveni materiali, video
   predstavitev na spletni strani, intervjuji, prispevki in drugi promocijski material za 
   komuniciranje projekta na spletni strani, v medijih in v širši javnosti. 

Časovna opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih kandidatov:  
 –  priprava predstavitev na spletnih straneh www.mladi-upi.si in www.triglav.eu ter   
   promocija v ostalih medijih javnega dosega za obdobje največ dve leti.
 –  objava predstavitev kandidatov na spletni strani za neomejeno obdobje (glede na   
   potrebe Zavarovalnice Triglav).

 10.   Merila za finalni izbor nagrajencev/prejemnikov sredstev

 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda 
 –  Načrt porabe sredstev sklada za podporo športniku
 –  Socialno-ekonomski status športnika
 –  Predvideni učinki podpore in pomen sredstev sklada za kariero športnika
 –  Idejni predlog za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v primeru   
   izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

Točkovanje:
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (3–5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1–10 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1–5 točk)
 –  Predlagani plan porabe sredstev v obdobju julij 2013–julij 2014 (1–5 točk)
 –  Subjektivna ocena vsakega člana komisije (1–5 točk)

 11.   Način črpanja finančnih sredstev 

Sredstva, ki se dodelijo športnikom, izbranim na podlagi ocene komisije in javnega glasovanja, 
iz sklada črpajo športni klubi oz. društva. Klubi oz. društva se pogodbeno zavežejo, da bodo 
sredstva porabljena izključno v podporo izbranemu športniku (nabava potrebne opreme, 
plačilo s tekmovanji povezanih stroškov in dodatnega treniranja ipd.).

V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev je športni klub ali društvo dolžno ta sredstva 
v celoti vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev.

Sredstva, dodeljena kandidatom, niso prenosljiva.

 12.   Dolžnosti prejemnikov finančnih sredstev

 –  Prejemniki finančnih sredstev soglašajo, da bodo na poziv Zavarovalnice Triglav   
   sodelovali v oglaševalskih akcijah in drugih promocijskih aktivnostih projekta »Mladi so  
   varnost naše prihodnosti« Zavarovalnice Triglav tako za potrebe elektronskih (televizija,  
   radio in splet) kot tiskanih medijev (časopisi, revije idr.) 

 –  Športnik, prejemnik finančnih sredstev, se zavezuje, da bo varoval vrednote športa, da ne  
   bo uporabljal dopinga in drugih sredstev, ki kvarijo njegov osebni ugled ali prinašajo   
   nepošteno tekmovalno prednost. 

 –  Športnik, prejemnik sredstev sklada, se zavezuje, da bo v okviru svojega kluba v   
   sodelovanju z Zavarovalnico Triglav izvedel družbeno angažirano akcijo, ki jo je predlagal  
   ob prijavi.  

 –  Prejemnik finančnih sredstev je dolžan v roku enega leta od prejema sredstev
   posredovati poročilo o namenski porabi sredstev skupaj s pripadajočimi    
   prilogami/potrdili. Če finančna sredstva še niso bila v celoti porabljena, ima prejemnik   
   finančnih sredstev na voljo še leto dni, da jih namensko porabi in v tem času posreduje  
   pripadajoče priloge/potrdila. Če sredstva niso namensko porabljena v roku dveh let od   
   prejema, jih je prejemnik dolžan vrniti.

 13. Prijava na razpis 

Vloga, dokazila in izjave, ki jih je treba predložiti v prijavi na razpis: 

a. Esejski (opisni) del vloge, v kateri kandidati navedejo (največ 3 tipkane strani): 
 –  katero področje posameznika navdihuje in zakaj;
 –  kratka in simpatična osebna predstavitev; 
 –   opis dosedanjih dosežkov; 
 –  kratka zgodba o začetkih športnih dejavnosti;
 –  cilji in želje za prihodnost;
 –  kdo so kandidatovi vzorniki in zakaj. 

b. Dokazila in izjave, ki jih je treba priložiti vlogi:
 –  izpolnjen prijavni obrazec (treba je vključiti kontaktne podatke staršev in trenerja);
 –  motivacijsko pismo trenerja za delo s športnikom;
 –  druga strokovna priporočila ali dokazila, iz katerih je razviden talent oz. razvojni potencial  
   športnika;
 –  spisek dosedanjih pomembnih tekmovalnih dosežkov ali nagrad;
 –  izjava staršev, da se strinjajo s prijavo in s celotnimi pogoji razpisa;
 –  kopija šolskega spričevala za šolsko leto 2011/2012;
 –  kopija osebnega dokumenta; mladoletni kandidati morajo priložiti kopijo osebnega   
   dokumenta vsaj enega od staršev;
 –  izjava o sodelovanju pri promocijskih dejavnostih v fazi do zaključka razpisa in v primeru  
   prejema nagrade sodelovanje pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice  
   Triglav;
 –  izjava kluba, da bo sredstva namenil izključno v dodatno podporo izbranemu športniku.

Strokovna komisija bo po pregledu prijav kandidate po potrebi zaprosila za dodatna pojasnila 
ali dokazila. Pri sestavljanju ožjega izbora si organizator pridržuje pravico, da zahteva 
predložitev kopije plačilnih list staršev vlagatelja. Če kopije plačilnih list ne bodo predložene v 
zahtevanem roku, se kandidat izloči iz ožjega izbora.

c. Kratek opis idejnega predloga za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v 
primeru izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

 14.   Rok in način prijave na razpis

Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Mladi so varnost naše prihod-
nosti – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, se lahko pošljejo 
s priporočeno pošto ali osebno oddajo na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 
Ljubljana. 

Za pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje do 
12. aprila 2013 in vse tiste prijave, ki bodo osebno oddane na recepciji zgornjega naslova do 
15. aprila 2013 do 12. ure.

Nepravočasno prejete ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Imena kandidatov, izbranih v ožji izbor, bodo objavljena 23. 4. 2013 na spletni strani 
www.triglav.eu. 

O podrobnostih finalnega izbora kandidatov, uvrščenih v ožji izbor, bodo finalisti obveščeni 
naknadno, prav tako bodo obveščeni o načinu sodelovanja v finalnem izboru in predstavitvi 
finalistov v javnosti. 

 15. Dodatne informacije in opozorila

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo po e-pošti: 
sponzorstva@triglav.si do zaključka razpisa.

 16. Obrazci za prijavo:

1. Izpolnjen prijavni obrazec z osnovnimi podatki in izjavo o resničnosti podatkov
2. Izpolnjena tabela o športnih dosežkih
3. Izjava kluba
4. Izjava prijavitelja in njegovih staršev o sodelovanju pri promocijskih aktivnostih
5. Predvidene potrebe po finančnih sredstvih
6. Socialno-ekonomski status in šolski uspeh (kopija spričevala)

Skladno s pogoji razpisa morajo prijavitelji v prijavi poleg navedenih obrazcev priložiti tudi vse 
druge zahtevane vsebine, fotokopije in dokumente, kot je navedeno v 13. točki tega razpisa 
(Prijava na razpis). 

Ljubljana, 2. april 2013 
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Vsak od v razpisu izbranih mladih športnikov oz. njegov klub lahko iz sklada prejme najmanj 
1500,00 EUR (vključno z DDV) oziroma največ 7000,00 EUR (vključno z DDV). Višino prejetih 
sredstev bo na osnovi prejete razpisne dokumentacije prijavitelja določila strokovna komisija.

 5. Pogoji za prijavo na razpis 

Na razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« se lahko prijavijo posamezniki, ki v osnovi izpol-
njujejo naslednje pogoje: 
 –  so državljani Republike Slovenija, stari od 16 do 18 let (to pomeni, da so ali bodo v letu  
   2013 dopolnili 16, 17 ali 18 let);

 –  na svojem športnem področju izstopajo iz povprečja in so mednarodno konkurenčni, kar  
   izkažejo predvsem s pisnimi dokazili o perspektivnih športnih rezultatih na občinski,   
   državni in mednarodni ravni;
 –  za športno področje, s katerim se ukvarjajo, ne prejemajo plačila, nimajo osebnih  
   sponzorjev ali druge vrste urejenega vira financiranja zunaj kluba (so odvisni od   
   družinskih oz. lastnih sredstev); 
 –  imajo mentorja, trenerja ali učitelja, ki lahko jamči za njihove dosežke oz. potrdi njihov  
   talent;
 –  mladoletni kandidati morajo priložiti pisno izjavo oz. privolitev staršev;
 –  prijavitelj posameznega talentiranega športnika je njegov športni klub ali športno   
   društvo.

V razpisu lahko sodelujejo samo posamezniki. Skupine, društva ali klubi v razpisu ne morejo 
sodelovati. Športni klub ali športno društvo je le prijavitelj svojega talentiranega športnika 
posameznika. Dodeljena sredstva se lahko porabijo izključno za potrebe športnika posa-
meznika, za katerega je vloga oddana. 

 6. Opredelitev področij razpisa

Na razpis se lahko prijavijo vsi športniki med 16. in 18. letom, ki se sistematično ukvarjajo s 
katerim koli športom z namenom doseganja vrhunskega rezultata v mednarodno organizirani 
športni panogi. Pravico do prijave imajo tako športniki kolektivnih in individualnih zvrsti, 
olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno s plesom in ekstremnimi športi.

Če zgornja določila ne predvidevajo določenih izjem, si strokovna komisija jemlje pravico, da 
ovrednoti upravičenost posamezne vloge v skladu s cilji razpisa. 

 7. Strokovna komisija

Strokovno komisijo, ki bo izmed vseh prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor in izbrala 
prejemnike finančne nagrade, sestavljajo: 

Koordinator: 
 –  doc. dr. Milan Hosta, športni filozof 

Člani: 
 –  Brigita Bukovec, atletinja
 –  prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog
 –  Tomaž Vnuk, hokejist
 –  mag. Urša Manček, predstavnica Zavarovalnice Triglav

 8. Merila za uvrstitev kandidatov v ožji izbor (20 športnikov) 

 –  Pravilno izpolnjena prijava na razpis in priložena zahtevana dokazila (točka 13)
 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda.
 –  Uspešnost v šoli.
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika in finančna zahtevnost panoge (okvirni   
   letni strošek treniranja, ki ga plačuje družina/športnik).

Strokovna komisija bo izmed vseh prejetih vlog, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, izbrala v 
ožji izbor 20 finalistov. V ožji izbor se bo uvrstilo prvih 20 kandidatov po skupnem številu 
zbranih točk. Komisija bo točkovala po sledečem sistemu:
 –  Športni dosežki (1-5 točk)
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (1-5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1-5 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo športnika (3-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo trenerja (3-5 točk)

 9. Dolžnosti kandidatov izbranih v ožji izbor 

S prijavo na razpis in uvrstitvijo v ožji izbor se kandidati strinjajo, da lahko Zavarovalnica Triglav 
za namen promocije projekta »Mladi so varnost naše prihodnosti«: 
 –  objavi predstavitev in podatke o kandidatu na spletni strani www.mladi-upi.si, na 
   socialnih omrežjih in v drugih komunikacijskih materialih Zavarovalnice Triglav, kar   
   vključuje tudi vse medije, v katerih bo Zavarovalnica Triglav promovirala projekt Mladi so  
   varnost naše prihodnosti; 
 –  objavi pridobljene fotografije ali video posnetke kandidata na spletni strani 
   www.mladi-upi.si, na socialnih omrežjih ali pa navedeni material uporabi v drugih
   komunikacijskih materialih;
 –  pozove kandidata, da sodeluje v različnih promocijskih aktivnostih, ki bodo potekale v   
   času razpisa;
 –  pozove kandidata, da se zanj pripravijo dodatni predstavitveni materiali, video
   predstavitev na spletni strani, intervjuji, prispevki in drugi promocijski material za 
   komuniciranje projekta na spletni strani, v medijih in v širši javnosti. 

Časovna opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih kandidatov:  
 –  priprava predstavitev na spletnih straneh www.mladi-upi.si in www.triglav.eu ter   
   promocija v ostalih medijih javnega dosega za obdobje največ dve leti.
 –  objava predstavitev kandidatov na spletni strani za neomejeno obdobje (glede na   
   potrebe Zavarovalnice Triglav).

 10.   Merila za finalni izbor nagrajencev/prejemnikov sredstev

 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda 
 –  Načrt porabe sredstev sklada za podporo športniku
 –  Socialno-ekonomski status športnika
 –  Predvideni učinki podpore in pomen sredstev sklada za kariero športnika
 –  Idejni predlog za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v primeru   
   izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

Točkovanje:
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (3–5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1–10 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1–5 točk)
 –  Predlagani plan porabe sredstev v obdobju julij 2013–julij 2014 (1–5 točk)
 –  Subjektivna ocena vsakega člana komisije (1–5 točk)

 11.   Način črpanja finančnih sredstev 

Sredstva, ki se dodelijo športnikom, izbranim na podlagi ocene komisije in javnega glasovanja, 
iz sklada črpajo športni klubi oz. društva. Klubi oz. društva se pogodbeno zavežejo, da bodo 
sredstva porabljena izključno v podporo izbranemu športniku (nabava potrebne opreme, 
plačilo s tekmovanji povezanih stroškov in dodatnega treniranja ipd.).

V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev je športni klub ali društvo dolžno ta sredstva 
v celoti vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev.

Sredstva, dodeljena kandidatom, niso prenosljiva.

 12.   Dolžnosti prejemnikov finančnih sredstev

 –  Prejemniki finančnih sredstev soglašajo, da bodo na poziv Zavarovalnice Triglav   
   sodelovali v oglaševalskih akcijah in drugih promocijskih aktivnostih projekta »Mladi so  
   varnost naše prihodnosti« Zavarovalnice Triglav tako za potrebe elektronskih (televizija,  
   radio in splet) kot tiskanih medijev (časopisi, revije idr.) 

 –  Športnik, prejemnik finančnih sredstev, se zavezuje, da bo varoval vrednote športa, da ne  
   bo uporabljal dopinga in drugih sredstev, ki kvarijo njegov osebni ugled ali prinašajo   
   nepošteno tekmovalno prednost. 

 –  Športnik, prejemnik sredstev sklada, se zavezuje, da bo v okviru svojega kluba v   
   sodelovanju z Zavarovalnico Triglav izvedel družbeno angažirano akcijo, ki jo je predlagal  
   ob prijavi.  

 –  Prejemnik finančnih sredstev je dolžan v roku enega leta od prejema sredstev
   posredovati poročilo o namenski porabi sredstev skupaj s pripadajočimi    
   prilogami/potrdili. Če finančna sredstva še niso bila v celoti porabljena, ima prejemnik   
   finančnih sredstev na voljo še leto dni, da jih namensko porabi in v tem času posreduje  
   pripadajoče priloge/potrdila. Če sredstva niso namensko porabljena v roku dveh let od   
   prejema, jih je prejemnik dolžan vrniti.

 13. Prijava na razpis 

Vloga, dokazila in izjave, ki jih je treba predložiti v prijavi na razpis: 

a. Esejski (opisni) del vloge, v kateri kandidati navedejo (največ 3 tipkane strani): 
 –  katero področje posameznika navdihuje in zakaj;
 –  kratka in simpatična osebna predstavitev; 
 –   opis dosedanjih dosežkov; 
 –  kratka zgodba o začetkih športnih dejavnosti;
 –  cilji in želje za prihodnost;
 –  kdo so kandidatovi vzorniki in zakaj. 

b. Dokazila in izjave, ki jih je treba priložiti vlogi:
 –  izpolnjen prijavni obrazec (treba je vključiti kontaktne podatke staršev in trenerja);
 –  motivacijsko pismo trenerja za delo s športnikom;
 –  druga strokovna priporočila ali dokazila, iz katerih je razviden talent oz. razvojni potencial  
   športnika;
 –  spisek dosedanjih pomembnih tekmovalnih dosežkov ali nagrad;
 –  izjava staršev, da se strinjajo s prijavo in s celotnimi pogoji razpisa;
 –  kopija šolskega spričevala za šolsko leto 2011/2012;
 –  kopija osebnega dokumenta; mladoletni kandidati morajo priložiti kopijo osebnega   
   dokumenta vsaj enega od staršev;
 –  izjava o sodelovanju pri promocijskih dejavnostih v fazi do zaključka razpisa in v primeru  
   prejema nagrade sodelovanje pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice  
   Triglav;
 –  izjava kluba, da bo sredstva namenil izključno v dodatno podporo izbranemu športniku.

Strokovna komisija bo po pregledu prijav kandidate po potrebi zaprosila za dodatna pojasnila 
ali dokazila. Pri sestavljanju ožjega izbora si organizator pridržuje pravico, da zahteva 
predložitev kopije plačilnih list staršev vlagatelja. Če kopije plačilnih list ne bodo predložene v 
zahtevanem roku, se kandidat izloči iz ožjega izbora.

c. Kratek opis idejnega predloga za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v 
primeru izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

 14.   Rok in način prijave na razpis

Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Mladi so varnost naše prihod-
nosti – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, se lahko pošljejo 
s priporočeno pošto ali osebno oddajo na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 
Ljubljana. 

Za pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje do 
12. aprila 2013 in vse tiste prijave, ki bodo osebno oddane na recepciji zgornjega naslova do 
15. aprila 2013 do 12. ure.

Nepravočasno prejete ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Imena kandidatov, izbranih v ožji izbor, bodo objavljena 23. 4. 2013 na spletni strani 
www.triglav.eu. 

O podrobnostih finalnega izbora kandidatov, uvrščenih v ožji izbor, bodo finalisti obveščeni 
naknadno, prav tako bodo obveščeni o načinu sodelovanja v finalnem izboru in predstavitvi 
finalistov v javnosti. 

 15. Dodatne informacije in opozorila

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo po e-pošti: 
sponzorstva@triglav.si do zaključka razpisa.

 16. Obrazci za prijavo:

1. Izpolnjen prijavni obrazec z osnovnimi podatki in izjavo o resničnosti podatkov
2. Izpolnjena tabela o športnih dosežkih
3. Izjava kluba
4. Izjava prijavitelja in njegovih staršev o sodelovanju pri promocijskih aktivnostih
5. Predvidene potrebe po finančnih sredstvih
6. Socialno-ekonomski status in šolski uspeh (kopija spričevala)

Skladno s pogoji razpisa morajo prijavitelji v prijavi poleg navedenih obrazcev priložiti tudi vse 
druge zahtevane vsebine, fotokopije in dokumente, kot je navedeno v 13. točki tega razpisa 
(Prijava na razpis). 

Ljubljana, 2. april 2013 
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 1. Uvod

Zavarovalnica Triglav, d.d. praviloma sponzorira uveljavljene športnike, ki zaradi širše prepoz-
navnosti hitreje ustvarijo simbiozo z blagovno znamko in v širši javnosti zagotovijo želen komuni-
kacijski učinek.

Mladi upi, ki so v svoji generaciji med najboljšimi, vendar se še prebijajo na vrh, pa so v javnosti 
praviloma manj zanimivi in posledično težje dobijo sponzorsko pomoč. V vse težjih gospodarskih 
razmerah je vse več mladih talentov, ki prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pri uresničitvi 
svojih ciljev naletijo na nepremostljive ovire (npr. ne morejo se udeležiti pomembnega tekmovanja, 
nimajo ustrezne opreme ali razmer za vadbo itd.). 

Zaradi oteženih okoliščin v sedanjosti pa pravzaprav izgubljamo v prihodnosti, saj se mnogi mladi 
ne morejo razviti v vrhunske posameznike, ki bi bili jutri lahko nosilci športnih dosežkov. 

Vlaganje v mlade upe danes je torej investicija v jutri, saj so mladi varnost naše prihodnosti. 

 2. Namen razpisa

Zavarovalnica Triglav bo na podlagi razpisa »Mladi so varnost naše prihodnosti« finančno podprla 
izbrane talentirane mlade športnike in jim na ta način olajšala ali omogočila podporo pri razvoju 
njihovega talenta. 

Z razpisom in vzporednimi komunikacijskimi aktivnostmi želi Zavarovalnica Triglav širši javnosti 
predstaviti nadebudne in perspektivne mlade športnike iz vse Slovenije ter z njihovimi zgodbami 
predstaviti pomen spodbujanja in razvoja mladih talentov za prihodnost naše družbe. 

Zavarovalnica Triglav želi s tem projektom dati tudi pozitiven zgled in prispevek k reševanju 
trenutne družbene problematike; v tem primeru pomanjkanja sredstev za razvoj perspektivnih 
mladih ljudi.

S svojim delovanjem in vzorom želi Zavarovalnica Triglav tudi druga podjetja in posameznike spod-
buditi k podpori talentiranih mladih posameznikov. Poleg tega pa želi športnike, ki bodo dobili 
podporo, in njihove klube oziroma športna društva spodbuditi k družbeno angažiranim akcijam. 
Šport je namreč lahko čudovito sredstvo pri nagovarjanju družbenih vrednot: solidarnosti, 
poštenosti, vztrajnosti, zaupanja in prijateljstva. 

Cilj razpisa je dodelitev finančnih sredstev, s katerimi bodo nagrajenci lahko uresničili zadane cilje 
in sledili svoji viziji.

 3. Vsebina razpisa

Razpis je namenjen mladim, ki v športu dosegajo nadpovprečne rezultate in imajo mentorja oz. 
trenerja, ki lahko jamči za njihove dosežke in perspektivnost ter jih potrdi. 

K sodelovanju vabimo dijakinje in dijake, stare od 16 do 18 let. 

Razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« je namenjen mladim posameznikom, talentiranim 
za šport. 
 
Strokovna komisija bo med prejetimi prijavami najprej iz vseh prejetih prijav na osnovi meril 
razpisa pripravila ožji izbor prijavljenih kandidatov, in sicer bo v ožji izbor uvrstila:  

 –  20 mladih talentiranih športnikov. 

Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo javnosti predstavili na posebni spletni strani: 
www.mladi-upi.si.

Med kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bo Zavarovalnica Triglav finančno podprla 
najmanj 8 talentiranih mladih športnikov: 
 –  najmanj 7 mladih športnih upov bo na osnovi dogovorjenih meril izbrala strokovna   
   komisija;  
 –  1 mladi športni up bo nagrajen na osnovi javnega glasovanja na spletni strani 
   www.mladi-upi.si. 

Opomba: 
Prijave, ki ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo strokovna komisija izločila iz razpisa in o tem prijavitelja 
pisno obvestila do 23. 4. 2013.

 4. Višina sredstev

Skupna višina sredstev sklada za podporo mladim posameznikom, talentiranim za šport, znaša 
55.000 EUR.

Sredstva se bodo razdelila med izbrane mlade športnike. Sredstva sklada lahko črpa samo klub, 
iz katerega športnik prihaja, izrecno za namene potreb športnega razvoja izbranega športnika. 

Vsak od v razpisu izbranih mladih športnikov oz. njegov klub lahko iz sklada prejme najmanj 
1500,00 EUR (vključno z DDV) oziroma največ 7000,00 EUR (vključno z DDV). Višino prejetih 
sredstev bo na osnovi prejete razpisne dokumentacije prijavitelja določila strokovna komisija.

 5. Pogoji za prijavo na razpis 

Na razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« se lahko prijavijo posamezniki, ki v osnovi izpol-
njujejo naslednje pogoje: 
 –  so državljani Republike Slovenija, stari od 16 do 18 let (to pomeni, da so ali bodo v letu  
   2013 dopolnili 16, 17 ali 18 let);

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

 –  na svojem športnem področju izstopajo iz povprečja in so mednarodno konkurenčni, kar  
   izkažejo predvsem s pisnimi dokazili o perspektivnih športnih rezultatih na občinski,   
   državni in mednarodni ravni;
 –  za športno področje, s katerim se ukvarjajo, ne prejemajo plačila, nimajo osebnih  
   sponzorjev ali druge vrste urejenega vira financiranja zunaj kluba (so odvisni od   
   družinskih oz. lastnih sredstev); 
 –  imajo mentorja, trenerja ali učitelja, ki lahko jamči za njihove dosežke oz. potrdi njihov  
   talent;
 –  mladoletni kandidati morajo priložiti pisno izjavo oz. privolitev staršev;
 –  prijavitelj posameznega talentiranega športnika je njegov športni klub ali športno   
   društvo.

V razpisu lahko sodelujejo samo posamezniki. Skupine, društva ali klubi v razpisu ne morejo 
sodelovati. Športni klub ali športno društvo je le prijavitelj svojega talentiranega športnika 
posameznika. Dodeljena sredstva se lahko porabijo izključno za potrebe športnika posa-
meznika, za katerega je vloga oddana. 

 6. Opredelitev področij razpisa

Na razpis se lahko prijavijo vsi športniki med 16. in 18. letom, ki se sistematično ukvarjajo s 
katerim koli športom z namenom doseganja vrhunskega rezultata v mednarodno organizirani 
športni panogi. Pravico do prijave imajo tako športniki kolektivnih in individualnih zvrsti, 
olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno s plesom in ekstremnimi športi.

Če zgornja določila ne predvidevajo določenih izjem, si strokovna komisija jemlje pravico, da 
ovrednoti upravičenost posamezne vloge v skladu s cilji razpisa. 

 7. Strokovna komisija

Strokovno komisijo, ki bo izmed vseh prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor in izbrala 
prejemnike finančne nagrade, sestavljajo: 

Koordinator: 
 –  doc. dr. Milan Hosta, športni filozof 

Člani: 
 –  Brigita Bukovec, atletinja
 –  prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog
 –  Tomaž Vnuk, hokejist
 –  mag. Urša Manček, predstavnica Zavarovalnice Triglav

 8. Merila za uvrstitev kandidatov v ožji izbor (20 športnikov) 

 –  Pravilno izpolnjena prijava na razpis in priložena zahtevana dokazila (točka 13)
 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda.
 –  Uspešnost v šoli.
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika in finančna zahtevnost panoge (okvirni   
   letni strošek treniranja, ki ga plačuje družina/športnik).

Strokovna komisija bo izmed vseh prejetih vlog, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, izbrala v 
ožji izbor 20 finalistov. V ožji izbor se bo uvrstilo prvih 20 kandidatov po skupnem številu 
zbranih točk. Komisija bo točkovala po sledečem sistemu:
 –  Športni dosežki (1-5 točk)
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (1-5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1-5 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo športnika (3-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo trenerja (3-5 točk)

 9. Dolžnosti kandidatov izbranih v ožji izbor 

S prijavo na razpis in uvrstitvijo v ožji izbor se kandidati strinjajo, da lahko Zavarovalnica Triglav 
za namen promocije projekta »Mladi so varnost naše prihodnosti«: 
 –  objavi predstavitev in podatke o kandidatu na spletni strani www.mladi-upi.si, na 
   socialnih omrežjih in v drugih komunikacijskih materialih Zavarovalnice Triglav, kar   
   vključuje tudi vse medije, v katerih bo Zavarovalnica Triglav promovirala projekt Mladi so  
   varnost naše prihodnosti; 
 –  objavi pridobljene fotografije ali video posnetke kandidata na spletni strani 
   www.mladi-upi.si, na socialnih omrežjih ali pa navedeni material uporabi v drugih
   komunikacijskih materialih;
 –  pozove kandidata, da sodeluje v različnih promocijskih aktivnostih, ki bodo potekale v   
   času razpisa;
 –  pozove kandidata, da se zanj pripravijo dodatni predstavitveni materiali, video
   predstavitev na spletni strani, intervjuji, prispevki in drugi promocijski material za 
   komuniciranje projekta na spletni strani, v medijih in v širši javnosti. 

Časovna opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih kandidatov:  
 –  priprava predstavitev na spletnih straneh www.mladi-upi.si in www.triglav.eu ter   
   promocija v ostalih medijih javnega dosega za obdobje največ dve leti.
 –  objava predstavitev kandidatov na spletni strani za neomejeno obdobje (glede na   
   potrebe Zavarovalnice Triglav).

 10.   Merila za finalni izbor nagrajencev/prejemnikov sredstev

 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda 
 –  Načrt porabe sredstev sklada za podporo športniku
 –  Socialno-ekonomski status športnika
 –  Predvideni učinki podpore in pomen sredstev sklada za kariero športnika
 –  Idejni predlog za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v primeru   
   izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

Točkovanje:
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (3–5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1–10 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1–5 točk)
 –  Predlagani plan porabe sredstev v obdobju julij 2013–julij 2014 (1–5 točk)
 –  Subjektivna ocena vsakega člana komisije (1–5 točk)

 11.   Način črpanja finančnih sredstev 

Sredstva, ki se dodelijo športnikom, izbranim na podlagi ocene komisije in javnega glasovanja, 
iz sklada črpajo športni klubi oz. društva. Klubi oz. društva se pogodbeno zavežejo, da bodo 
sredstva porabljena izključno v podporo izbranemu športniku (nabava potrebne opreme, 
plačilo s tekmovanji povezanih stroškov in dodatnega treniranja ipd.).

V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev je športni klub ali društvo dolžno ta sredstva 
v celoti vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev.

Sredstva, dodeljena kandidatom, niso prenosljiva.

 12.   Dolžnosti prejemnikov finančnih sredstev

 –  Prejemniki finančnih sredstev soglašajo, da bodo na poziv Zavarovalnice Triglav   
   sodelovali v oglaševalskih akcijah in drugih promocijskih aktivnostih projekta »Mladi so  
   varnost naše prihodnosti« Zavarovalnice Triglav tako za potrebe elektronskih (televizija,  
   radio in splet) kot tiskanih medijev (časopisi, revije idr.) 

 –  Športnik, prejemnik finančnih sredstev, se zavezuje, da bo varoval vrednote športa, da ne  
   bo uporabljal dopinga in drugih sredstev, ki kvarijo njegov osebni ugled ali prinašajo   
   nepošteno tekmovalno prednost. 

 –  Športnik, prejemnik sredstev sklada, se zavezuje, da bo v okviru svojega kluba v   
   sodelovanju z Zavarovalnico Triglav izvedel družbeno angažirano akcijo, ki jo je predlagal  
   ob prijavi.  

 –  Prejemnik finančnih sredstev je dolžan v roku enega leta od prejema sredstev
   posredovati poročilo o namenski porabi sredstev skupaj s pripadajočimi    
   prilogami/potrdili. Če finančna sredstva še niso bila v celoti porabljena, ima prejemnik   
   finančnih sredstev na voljo še leto dni, da jih namensko porabi in v tem času posreduje  
   pripadajoče priloge/potrdila. Če sredstva niso namensko porabljena v roku dveh let od   
   prejema, jih je prejemnik dolžan vrniti.

 13. Prijava na razpis 

Vloga, dokazila in izjave, ki jih je treba predložiti v prijavi na razpis: 

a. Esejski (opisni) del vloge, v kateri kandidati navedejo (največ 3 tipkane strani): 
 –  katero področje posameznika navdihuje in zakaj;
 –  kratka in simpatična osebna predstavitev; 
 –   opis dosedanjih dosežkov; 
 –  kratka zgodba o začetkih športnih dejavnosti;
 –  cilji in želje za prihodnost;
 –  kdo so kandidatovi vzorniki in zakaj. 

b. Dokazila in izjave, ki jih je treba priložiti vlogi:
 –  izpolnjen prijavni obrazec (treba je vključiti kontaktne podatke staršev in trenerja);
 –  motivacijsko pismo trenerja za delo s športnikom;
 –  druga strokovna priporočila ali dokazila, iz katerih je razviden talent oz. razvojni potencial  
   športnika;
 –  spisek dosedanjih pomembnih tekmovalnih dosežkov ali nagrad;
 –  izjava staršev, da se strinjajo s prijavo in s celotnimi pogoji razpisa;
 –  kopija šolskega spričevala za šolsko leto 2011/2012;
 –  kopija osebnega dokumenta; mladoletni kandidati morajo priložiti kopijo osebnega   
   dokumenta vsaj enega od staršev;
 –  izjava o sodelovanju pri promocijskih dejavnostih v fazi do zaključka razpisa in v primeru  
   prejema nagrade sodelovanje pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice  
   Triglav;
 –  izjava kluba, da bo sredstva namenil izključno v dodatno podporo izbranemu športniku.

Strokovna komisija bo po pregledu prijav kandidate po potrebi zaprosila za dodatna pojasnila 
ali dokazila. Pri sestavljanju ožjega izbora si organizator pridržuje pravico, da zahteva 
predložitev kopije plačilnih list staršev vlagatelja. Če kopije plačilnih list ne bodo predložene v 
zahtevanem roku, se kandidat izloči iz ožjega izbora.

c. Kratek opis idejnega predloga za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v 
primeru izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

 14.   Rok in način prijave na razpis

Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Mladi so varnost naše prihod-
nosti – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, se lahko pošljejo 
s priporočeno pošto ali osebno oddajo na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 
Ljubljana. 

Za pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje do 
12. aprila 2013 in vse tiste prijave, ki bodo osebno oddane na recepciji zgornjega naslova do 
15. aprila 2013 do 12. ure.

Nepravočasno prejete ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Imena kandidatov, izbranih v ožji izbor, bodo objavljena 23. 4. 2013 na spletni strani 
www.triglav.eu. 

O podrobnostih finalnega izbora kandidatov, uvrščenih v ožji izbor, bodo finalisti obveščeni 
naknadno, prav tako bodo obveščeni o načinu sodelovanja v finalnem izboru in predstavitvi 
finalistov v javnosti. 

 15. Dodatne informacije in opozorila

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo po e-pošti: 
sponzorstva@triglav.si do zaključka razpisa.

 16. Obrazci za prijavo:

1. Izpolnjen prijavni obrazec z osnovnimi podatki in izjavo o resničnosti podatkov
2. Izpolnjena tabela o športnih dosežkih
3. Izjava kluba
4. Izjava prijavitelja in njegovih staršev o sodelovanju pri promocijskih aktivnostih
5. Predvidene potrebe po finančnih sredstvih
6. Socialno-ekonomski status in šolski uspeh (kopija spričevala)

Skladno s pogoji razpisa morajo prijavitelji v prijavi poleg navedenih obrazcev priložiti tudi vse 
druge zahtevane vsebine, fotokopije in dokumente, kot je navedeno v 13. točki tega razpisa 
(Prijava na razpis). 

Ljubljana, 2. april 2013 
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 1. Uvod

Zavarovalnica Triglav, d.d. praviloma sponzorira uveljavljene športnike, ki zaradi širše prepoz-
navnosti hitreje ustvarijo simbiozo z blagovno znamko in v širši javnosti zagotovijo želen komuni-
kacijski učinek.

Mladi upi, ki so v svoji generaciji med najboljšimi, vendar se še prebijajo na vrh, pa so v javnosti 
praviloma manj zanimivi in posledično težje dobijo sponzorsko pomoč. V vse težjih gospodarskih 
razmerah je vse več mladih talentov, ki prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pri uresničitvi 
svojih ciljev naletijo na nepremostljive ovire (npr. ne morejo se udeležiti pomembnega tekmovanja, 
nimajo ustrezne opreme ali razmer za vadbo itd.). 

Zaradi oteženih okoliščin v sedanjosti pa pravzaprav izgubljamo v prihodnosti, saj se mnogi mladi 
ne morejo razviti v vrhunske posameznike, ki bi bili jutri lahko nosilci športnih dosežkov. 

Vlaganje v mlade upe danes je torej investicija v jutri, saj so mladi varnost naše prihodnosti. 

 2. Namen razpisa

Zavarovalnica Triglav bo na podlagi razpisa »Mladi so varnost naše prihodnosti« finančno podprla 
izbrane talentirane mlade športnike in jim na ta način olajšala ali omogočila podporo pri razvoju 
njihovega talenta. 

Z razpisom in vzporednimi komunikacijskimi aktivnostmi želi Zavarovalnica Triglav širši javnosti 
predstaviti nadebudne in perspektivne mlade športnike iz vse Slovenije ter z njihovimi zgodbami 
predstaviti pomen spodbujanja in razvoja mladih talentov za prihodnost naše družbe. 

Zavarovalnica Triglav želi s tem projektom dati tudi pozitiven zgled in prispevek k reševanju 
trenutne družbene problematike; v tem primeru pomanjkanja sredstev za razvoj perspektivnih 
mladih ljudi.

S svojim delovanjem in vzorom želi Zavarovalnica Triglav tudi druga podjetja in posameznike spod-
buditi k podpori talentiranih mladih posameznikov. Poleg tega pa želi športnike, ki bodo dobili 
podporo, in njihove klube oziroma športna društva spodbuditi k družbeno angažiranim akcijam. 
Šport je namreč lahko čudovito sredstvo pri nagovarjanju družbenih vrednot: solidarnosti, 
poštenosti, vztrajnosti, zaupanja in prijateljstva. 

Cilj razpisa je dodelitev finančnih sredstev, s katerimi bodo nagrajenci lahko uresničili zadane cilje 
in sledili svoji viziji.

 3. Vsebina razpisa

Razpis je namenjen mladim, ki v športu dosegajo nadpovprečne rezultate in imajo mentorja oz. 
trenerja, ki lahko jamči za njihove dosežke in perspektivnost ter jih potrdi. 

K sodelovanju vabimo dijakinje in dijake, stare od 16 do 18 let. 

Razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« je namenjen mladim posameznikom, talentiranim 
za šport. 
 
Strokovna komisija bo med prejetimi prijavami najprej iz vseh prejetih prijav na osnovi meril 
razpisa pripravila ožji izbor prijavljenih kandidatov, in sicer bo v ožji izbor uvrstila:  

 –  20 mladih talentiranih športnikov. 

Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo javnosti predstavili na posebni spletni strani: 
www.mladi-upi.si.

Med kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bo Zavarovalnica Triglav finančno podprla 
najmanj 8 talentiranih mladih športnikov: 
 –  najmanj 7 mladih športnih upov bo na osnovi dogovorjenih meril izbrala strokovna   
   komisija;  
 –  1 mladi športni up bo nagrajen na osnovi javnega glasovanja na spletni strani 
   www.mladi-upi.si. 

Opomba: 
Prijave, ki ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo strokovna komisija izločila iz razpisa in o tem prijavitelja 
pisno obvestila do 23. 4. 2013.

 4. Višina sredstev

Skupna višina sredstev sklada za podporo mladim posameznikom, talentiranim za šport, znaša 
55.000 EUR.

Sredstva se bodo razdelila med izbrane mlade športnike. Sredstva sklada lahko črpa samo klub, 
iz katerega športnik prihaja, izrecno za namene potreb športnega razvoja izbranega športnika. 

Vsak od v razpisu izbranih mladih športnikov oz. njegov klub lahko iz sklada prejme najmanj 
1500,00 EUR (vključno z DDV) oziroma največ 7000,00 EUR (vključno z DDV). Višino prejetih 
sredstev bo na osnovi prejete razpisne dokumentacije prijavitelja določila strokovna komisija.

 5. Pogoji za prijavo na razpis 

Na razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« se lahko prijavijo posamezniki, ki v osnovi izpol-
njujejo naslednje pogoje: 
 –  so državljani Republike Slovenija, stari od 16 do 18 let (to pomeni, da so ali bodo v letu  
   2013 dopolnili 16, 17 ali 18 let);

 –  na svojem športnem področju izstopajo iz povprečja in so mednarodno konkurenčni, kar  
   izkažejo predvsem s pisnimi dokazili o perspektivnih športnih rezultatih na občinski,   
   državni in mednarodni ravni;
 –  za športno področje, s katerim se ukvarjajo, ne prejemajo plačila, nimajo osebnih  
   sponzorjev ali druge vrste urejenega vira financiranja zunaj kluba (so odvisni od   
   družinskih oz. lastnih sredstev); 
 –  imajo mentorja, trenerja ali učitelja, ki lahko jamči za njihove dosežke oz. potrdi njihov  
   talent;
 –  mladoletni kandidati morajo priložiti pisno izjavo oz. privolitev staršev;
 –  prijavitelj posameznega talentiranega športnika je njegov športni klub ali športno   
   društvo.

V razpisu lahko sodelujejo samo posamezniki. Skupine, društva ali klubi v razpisu ne morejo 
sodelovati. Športni klub ali športno društvo je le prijavitelj svojega talentiranega športnika 
posameznika. Dodeljena sredstva se lahko porabijo izključno za potrebe športnika posa-
meznika, za katerega je vloga oddana. 

 6. Opredelitev področij razpisa

Na razpis se lahko prijavijo vsi športniki med 16. in 18. letom, ki se sistematično ukvarjajo s 
katerim koli športom z namenom doseganja vrhunskega rezultata v mednarodno organizirani 
športni panogi. Pravico do prijave imajo tako športniki kolektivnih in individualnih zvrsti, 
olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno s plesom in ekstremnimi športi.

Če zgornja določila ne predvidevajo določenih izjem, si strokovna komisija jemlje pravico, da 
ovrednoti upravičenost posamezne vloge v skladu s cilji razpisa. 

 7. Strokovna komisija

Strokovno komisijo, ki bo izmed vseh prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor in izbrala 
prejemnike finančne nagrade, sestavljajo: 

Koordinator: 
 –  doc. dr. Milan Hosta, športni filozof 

Člani: 
 –  Brigita Bukovec, atletinja
 –  prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog
 –  Tomaž Vnuk, hokejist
 –  mag. Urša Manček, predstavnica Zavarovalnice Triglav

 8. Merila za uvrstitev kandidatov v ožji izbor (20 športnikov) 

 –  Pravilno izpolnjena prijava na razpis in priložena zahtevana dokazila (točka 13)
 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda.
 –  Uspešnost v šoli.
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika in finančna zahtevnost panoge (okvirni   
   letni strošek treniranja, ki ga plačuje družina/športnik).

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

Strokovna komisija bo izmed vseh prejetih vlog, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, izbrala v 
ožji izbor 20 finalistov. V ožji izbor se bo uvrstilo prvih 20 kandidatov po skupnem številu 
zbranih točk. Komisija bo točkovala po sledečem sistemu:
 –  Športni dosežki (1-5 točk)
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (1-5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1-5 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo športnika (3-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo trenerja (3-5 točk)

 9. Dolžnosti kandidatov izbranih v ožji izbor 

S prijavo na razpis in uvrstitvijo v ožji izbor se kandidati strinjajo, da lahko Zavarovalnica Triglav 
za namen promocije projekta »Mladi so varnost naše prihodnosti«: 
 –  objavi predstavitev in podatke o kandidatu na spletni strani www.mladi-upi.si, na 
   socialnih omrežjih in v drugih komunikacijskih materialih Zavarovalnice Triglav, kar   
   vključuje tudi vse medije, v katerih bo Zavarovalnica Triglav promovirala projekt Mladi so  
   varnost naše prihodnosti; 
 –  objavi pridobljene fotografije ali video posnetke kandidata na spletni strani 
   www.mladi-upi.si, na socialnih omrežjih ali pa navedeni material uporabi v drugih
   komunikacijskih materialih;
 –  pozove kandidata, da sodeluje v različnih promocijskih aktivnostih, ki bodo potekale v   
   času razpisa;
 –  pozove kandidata, da se zanj pripravijo dodatni predstavitveni materiali, video
   predstavitev na spletni strani, intervjuji, prispevki in drugi promocijski material za 
   komuniciranje projekta na spletni strani, v medijih in v širši javnosti. 

Časovna opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih kandidatov:  
 –  priprava predstavitev na spletnih straneh www.mladi-upi.si in www.triglav.eu ter   
   promocija v ostalih medijih javnega dosega za obdobje največ dve leti.
 –  objava predstavitev kandidatov na spletni strani za neomejeno obdobje (glede na   
   potrebe Zavarovalnice Triglav).

 10.   Merila za finalni izbor nagrajencev/prejemnikov sredstev

 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda 
 –  Načrt porabe sredstev sklada za podporo športniku
 –  Socialno-ekonomski status športnika
 –  Predvideni učinki podpore in pomen sredstev sklada za kariero športnika
 –  Idejni predlog za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v primeru   
   izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

Točkovanje:
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (3–5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1–10 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1–5 točk)
 –  Predlagani plan porabe sredstev v obdobju julij 2013–julij 2014 (1–5 točk)
 –  Subjektivna ocena vsakega člana komisije (1–5 točk)

 11.   Način črpanja finančnih sredstev 

Sredstva, ki se dodelijo športnikom, izbranim na podlagi ocene komisije in javnega glasovanja, 
iz sklada črpajo športni klubi oz. društva. Klubi oz. društva se pogodbeno zavežejo, da bodo 
sredstva porabljena izključno v podporo izbranemu športniku (nabava potrebne opreme, 
plačilo s tekmovanji povezanih stroškov in dodatnega treniranja ipd.).

V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev je športni klub ali društvo dolžno ta sredstva 
v celoti vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev.

Sredstva, dodeljena kandidatom, niso prenosljiva.

 12.   Dolžnosti prejemnikov finančnih sredstev

 –  Prejemniki finančnih sredstev soglašajo, da bodo na poziv Zavarovalnice Triglav   
   sodelovali v oglaševalskih akcijah in drugih promocijskih aktivnostih projekta »Mladi so  
   varnost naše prihodnosti« Zavarovalnice Triglav tako za potrebe elektronskih (televizija,  
   radio in splet) kot tiskanih medijev (časopisi, revije idr.) 

 –  Športnik, prejemnik finančnih sredstev, se zavezuje, da bo varoval vrednote športa, da ne  
   bo uporabljal dopinga in drugih sredstev, ki kvarijo njegov osebni ugled ali prinašajo   
   nepošteno tekmovalno prednost. 

 –  Športnik, prejemnik sredstev sklada, se zavezuje, da bo v okviru svojega kluba v   
   sodelovanju z Zavarovalnico Triglav izvedel družbeno angažirano akcijo, ki jo je predlagal  
   ob prijavi.  

 –  Prejemnik finančnih sredstev je dolžan v roku enega leta od prejema sredstev
   posredovati poročilo o namenski porabi sredstev skupaj s pripadajočimi    
   prilogami/potrdili. Če finančna sredstva še niso bila v celoti porabljena, ima prejemnik   
   finančnih sredstev na voljo še leto dni, da jih namensko porabi in v tem času posreduje  
   pripadajoče priloge/potrdila. Če sredstva niso namensko porabljena v roku dveh let od   
   prejema, jih je prejemnik dolžan vrniti.

 13. Prijava na razpis 

Vloga, dokazila in izjave, ki jih je treba predložiti v prijavi na razpis: 

a. Esejski (opisni) del vloge, v kateri kandidati navedejo (največ 3 tipkane strani): 
 –  katero področje posameznika navdihuje in zakaj;
 –  kratka in simpatična osebna predstavitev; 
 –   opis dosedanjih dosežkov; 
 –  kratka zgodba o začetkih športnih dejavnosti;
 –  cilji in želje za prihodnost;
 –  kdo so kandidatovi vzorniki in zakaj. 

b. Dokazila in izjave, ki jih je treba priložiti vlogi:
 –  izpolnjen prijavni obrazec (treba je vključiti kontaktne podatke staršev in trenerja);
 –  motivacijsko pismo trenerja za delo s športnikom;
 –  druga strokovna priporočila ali dokazila, iz katerih je razviden talent oz. razvojni potencial  
   športnika;
 –  spisek dosedanjih pomembnih tekmovalnih dosežkov ali nagrad;
 –  izjava staršev, da se strinjajo s prijavo in s celotnimi pogoji razpisa;
 –  kopija šolskega spričevala za šolsko leto 2011/2012;
 –  kopija osebnega dokumenta; mladoletni kandidati morajo priložiti kopijo osebnega   
   dokumenta vsaj enega od staršev;
 –  izjava o sodelovanju pri promocijskih dejavnostih v fazi do zaključka razpisa in v primeru  
   prejema nagrade sodelovanje pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice  
   Triglav;
 –  izjava kluba, da bo sredstva namenil izključno v dodatno podporo izbranemu športniku.

Strokovna komisija bo po pregledu prijav kandidate po potrebi zaprosila za dodatna pojasnila 
ali dokazila. Pri sestavljanju ožjega izbora si organizator pridržuje pravico, da zahteva 
predložitev kopije plačilnih list staršev vlagatelja. Če kopije plačilnih list ne bodo predložene v 
zahtevanem roku, se kandidat izloči iz ožjega izbora.

c. Kratek opis idejnega predloga za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v 
primeru izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

 14.   Rok in način prijave na razpis

Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Mladi so varnost naše prihod-
nosti – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, se lahko pošljejo 
s priporočeno pošto ali osebno oddajo na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 
Ljubljana. 

Za pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje do 
12. aprila 2013 in vse tiste prijave, ki bodo osebno oddane na recepciji zgornjega naslova do 
15. aprila 2013 do 12. ure.

Nepravočasno prejete ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Imena kandidatov, izbranih v ožji izbor, bodo objavljena 23. 4. 2013 na spletni strani 
www.triglav.eu. 

O podrobnostih finalnega izbora kandidatov, uvrščenih v ožji izbor, bodo finalisti obveščeni 
naknadno, prav tako bodo obveščeni o načinu sodelovanja v finalnem izboru in predstavitvi 
finalistov v javnosti. 

 15. Dodatne informacije in opozorila

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo po e-pošti: 
sponzorstva@triglav.si do zaključka razpisa.

 16. Obrazci za prijavo:

1. Izpolnjen prijavni obrazec z osnovnimi podatki in izjavo o resničnosti podatkov
2. Izpolnjena tabela o športnih dosežkih
3. Izjava kluba
4. Izjava prijavitelja in njegovih staršev o sodelovanju pri promocijskih aktivnostih
5. Predvidene potrebe po finančnih sredstvih
6. Socialno-ekonomski status in šolski uspeh (kopija spričevala)

Skladno s pogoji razpisa morajo prijavitelji v prijavi poleg navedenih obrazcev priložiti tudi vse 
druge zahtevane vsebine, fotokopije in dokumente, kot je navedeno v 13. točki tega razpisa 
(Prijava na razpis). 

Ljubljana, 2. april 2013 
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 1. Uvod

Zavarovalnica Triglav, d.d. praviloma sponzorira uveljavljene športnike, ki zaradi širše prepoz-
navnosti hitreje ustvarijo simbiozo z blagovno znamko in v širši javnosti zagotovijo želen komuni-
kacijski učinek.

Mladi upi, ki so v svoji generaciji med najboljšimi, vendar se še prebijajo na vrh, pa so v javnosti 
praviloma manj zanimivi in posledično težje dobijo sponzorsko pomoč. V vse težjih gospodarskih 
razmerah je vse več mladih talentov, ki prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pri uresničitvi 
svojih ciljev naletijo na nepremostljive ovire (npr. ne morejo se udeležiti pomembnega tekmovanja, 
nimajo ustrezne opreme ali razmer za vadbo itd.). 

Zaradi oteženih okoliščin v sedanjosti pa pravzaprav izgubljamo v prihodnosti, saj se mnogi mladi 
ne morejo razviti v vrhunske posameznike, ki bi bili jutri lahko nosilci športnih dosežkov. 

Vlaganje v mlade upe danes je torej investicija v jutri, saj so mladi varnost naše prihodnosti. 

 2. Namen razpisa

Zavarovalnica Triglav bo na podlagi razpisa »Mladi so varnost naše prihodnosti« finančno podprla 
izbrane talentirane mlade športnike in jim na ta način olajšala ali omogočila podporo pri razvoju 
njihovega talenta. 

Z razpisom in vzporednimi komunikacijskimi aktivnostmi želi Zavarovalnica Triglav širši javnosti 
predstaviti nadebudne in perspektivne mlade športnike iz vse Slovenije ter z njihovimi zgodbami 
predstaviti pomen spodbujanja in razvoja mladih talentov za prihodnost naše družbe. 

Zavarovalnica Triglav želi s tem projektom dati tudi pozitiven zgled in prispevek k reševanju 
trenutne družbene problematike; v tem primeru pomanjkanja sredstev za razvoj perspektivnih 
mladih ljudi.

S svojim delovanjem in vzorom želi Zavarovalnica Triglav tudi druga podjetja in posameznike spod-
buditi k podpori talentiranih mladih posameznikov. Poleg tega pa želi športnike, ki bodo dobili 
podporo, in njihove klube oziroma športna društva spodbuditi k družbeno angažiranim akcijam. 
Šport je namreč lahko čudovito sredstvo pri nagovarjanju družbenih vrednot: solidarnosti, 
poštenosti, vztrajnosti, zaupanja in prijateljstva. 

Cilj razpisa je dodelitev finančnih sredstev, s katerimi bodo nagrajenci lahko uresničili zadane cilje 
in sledili svoji viziji.

 3. Vsebina razpisa

Razpis je namenjen mladim, ki v športu dosegajo nadpovprečne rezultate in imajo mentorja oz. 
trenerja, ki lahko jamči za njihove dosežke in perspektivnost ter jih potrdi. 

K sodelovanju vabimo dijakinje in dijake, stare od 16 do 18 let. 

Razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« je namenjen mladim posameznikom, talentiranim 
za šport. 
 
Strokovna komisija bo med prejetimi prijavami najprej iz vseh prejetih prijav na osnovi meril 
razpisa pripravila ožji izbor prijavljenih kandidatov, in sicer bo v ožji izbor uvrstila:  

 –  20 mladih talentiranih športnikov. 

Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo javnosti predstavili na posebni spletni strani: 
www.mladi-upi.si.

Med kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bo Zavarovalnica Triglav finančno podprla 
najmanj 8 talentiranih mladih športnikov: 
 –  najmanj 7 mladih športnih upov bo na osnovi dogovorjenih meril izbrala strokovna   
   komisija;  
 –  1 mladi športni up bo nagrajen na osnovi javnega glasovanja na spletni strani 
   www.mladi-upi.si. 

Opomba: 
Prijave, ki ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo strokovna komisija izločila iz razpisa in o tem prijavitelja 
pisno obvestila do 23. 4. 2013.

 4. Višina sredstev

Skupna višina sredstev sklada za podporo mladim posameznikom, talentiranim za šport, znaša 
55.000 EUR.

Sredstva se bodo razdelila med izbrane mlade športnike. Sredstva sklada lahko črpa samo klub, 
iz katerega športnik prihaja, izrecno za namene potreb športnega razvoja izbranega športnika. 

Vsak od v razpisu izbranih mladih športnikov oz. njegov klub lahko iz sklada prejme najmanj 
1500,00 EUR (vključno z DDV) oziroma največ 7000,00 EUR (vključno z DDV). Višino prejetih 
sredstev bo na osnovi prejete razpisne dokumentacije prijavitelja določila strokovna komisija.

 5. Pogoji za prijavo na razpis 

Na razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« se lahko prijavijo posamezniki, ki v osnovi izpol-
njujejo naslednje pogoje: 
 –  so državljani Republike Slovenija, stari od 16 do 18 let (to pomeni, da so ali bodo v letu  
   2013 dopolnili 16, 17 ali 18 let);

 –  na svojem športnem področju izstopajo iz povprečja in so mednarodno konkurenčni, kar  
   izkažejo predvsem s pisnimi dokazili o perspektivnih športnih rezultatih na občinski,   
   državni in mednarodni ravni;
 –  za športno področje, s katerim se ukvarjajo, ne prejemajo plačila, nimajo osebnih  
   sponzorjev ali druge vrste urejenega vira financiranja zunaj kluba (so odvisni od   
   družinskih oz. lastnih sredstev); 
 –  imajo mentorja, trenerja ali učitelja, ki lahko jamči za njihove dosežke oz. potrdi njihov  
   talent;
 –  mladoletni kandidati morajo priložiti pisno izjavo oz. privolitev staršev;
 –  prijavitelj posameznega talentiranega športnika je njegov športni klub ali športno   
   društvo.

V razpisu lahko sodelujejo samo posamezniki. Skupine, društva ali klubi v razpisu ne morejo 
sodelovati. Športni klub ali športno društvo je le prijavitelj svojega talentiranega športnika 
posameznika. Dodeljena sredstva se lahko porabijo izključno za potrebe športnika posa-
meznika, za katerega je vloga oddana. 

 6. Opredelitev področij razpisa

Na razpis se lahko prijavijo vsi športniki med 16. in 18. letom, ki se sistematično ukvarjajo s 
katerim koli športom z namenom doseganja vrhunskega rezultata v mednarodno organizirani 
športni panogi. Pravico do prijave imajo tako športniki kolektivnih in individualnih zvrsti, 
olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno s plesom in ekstremnimi športi.

Če zgornja določila ne predvidevajo določenih izjem, si strokovna komisija jemlje pravico, da 
ovrednoti upravičenost posamezne vloge v skladu s cilji razpisa. 

 7. Strokovna komisija

Strokovno komisijo, ki bo izmed vseh prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor in izbrala 
prejemnike finančne nagrade, sestavljajo: 

Koordinator: 
 –  doc. dr. Milan Hosta, športni filozof 

Člani: 
 –  Brigita Bukovec, atletinja
 –  prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog
 –  Tomaž Vnuk, hokejist
 –  mag. Urša Manček, predstavnica Zavarovalnice Triglav

 8. Merila za uvrstitev kandidatov v ožji izbor (20 športnikov) 

 –  Pravilno izpolnjena prijava na razpis in priložena zahtevana dokazila (točka 13)
 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda.
 –  Uspešnost v šoli.
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika in finančna zahtevnost panoge (okvirni   
   letni strošek treniranja, ki ga plačuje družina/športnik).

Strokovna komisija bo izmed vseh prejetih vlog, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, izbrala v 
ožji izbor 20 finalistov. V ožji izbor se bo uvrstilo prvih 20 kandidatov po skupnem številu 
zbranih točk. Komisija bo točkovala po sledečem sistemu:
 –  Športni dosežki (1-5 točk)
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (1-5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1-5 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo športnika (3-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo trenerja (3-5 točk)

 9. Dolžnosti kandidatov izbranih v ožji izbor 

S prijavo na razpis in uvrstitvijo v ožji izbor se kandidati strinjajo, da lahko Zavarovalnica Triglav 
za namen promocije projekta »Mladi so varnost naše prihodnosti«: 
 –  objavi predstavitev in podatke o kandidatu na spletni strani www.mladi-upi.si, na 
   socialnih omrežjih in v drugih komunikacijskih materialih Zavarovalnice Triglav, kar   
   vključuje tudi vse medije, v katerih bo Zavarovalnica Triglav promovirala projekt Mladi so  
   varnost naše prihodnosti; 
 –  objavi pridobljene fotografije ali video posnetke kandidata na spletni strani 
   www.mladi-upi.si, na socialnih omrežjih ali pa navedeni material uporabi v drugih
   komunikacijskih materialih;
 –  pozove kandidata, da sodeluje v različnih promocijskih aktivnostih, ki bodo potekale v   
   času razpisa;
 –  pozove kandidata, da se zanj pripravijo dodatni predstavitveni materiali, video
   predstavitev na spletni strani, intervjuji, prispevki in drugi promocijski material za 
   komuniciranje projekta na spletni strani, v medijih in v širši javnosti. 

Časovna opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih kandidatov:  
 –  priprava predstavitev na spletnih straneh www.mladi-upi.si in www.triglav.eu ter   
   promocija v ostalih medijih javnega dosega za obdobje največ dve leti.
 –  objava predstavitev kandidatov na spletni strani za neomejeno obdobje (glede na   
   potrebe Zavarovalnice Triglav).

 10.   Merila za finalni izbor nagrajencev/prejemnikov sredstev

 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda 
 –  Načrt porabe sredstev sklada za podporo športniku
 –  Socialno-ekonomski status športnika
 –  Predvideni učinki podpore in pomen sredstev sklada za kariero športnika
 –  Idejni predlog za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v primeru   
   izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

Točkovanje:
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (3–5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1–10 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1–5 točk)
 –  Predlagani plan porabe sredstev v obdobju julij 2013–julij 2014 (1–5 točk)
 –  Subjektivna ocena vsakega člana komisije (1–5 točk)

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

 11.   Način črpanja finančnih sredstev 

Sredstva, ki se dodelijo športnikom, izbranim na podlagi ocene komisije in javnega glasovanja, 
iz sklada črpajo športni klubi oz. društva. Klubi oz. društva se pogodbeno zavežejo, da bodo 
sredstva porabljena izključno v podporo izbranemu športniku (nabava potrebne opreme, 
plačilo s tekmovanji povezanih stroškov in dodatnega treniranja ipd.).

V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev je športni klub ali društvo dolžno ta sredstva 
v celoti vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev.

Sredstva, dodeljena kandidatom, niso prenosljiva.

 12.   Dolžnosti prejemnikov finančnih sredstev

 –  Prejemniki finančnih sredstev soglašajo, da bodo na poziv Zavarovalnice Triglav   
   sodelovali v oglaševalskih akcijah in drugih promocijskih aktivnostih projekta »Mladi so  
   varnost naše prihodnosti« Zavarovalnice Triglav tako za potrebe elektronskih (televizija,  
   radio in splet) kot tiskanih medijev (časopisi, revije idr.) 

 –  Športnik, prejemnik finančnih sredstev, se zavezuje, da bo varoval vrednote športa, da ne  
   bo uporabljal dopinga in drugih sredstev, ki kvarijo njegov osebni ugled ali prinašajo   
   nepošteno tekmovalno prednost. 

 –  Športnik, prejemnik sredstev sklada, se zavezuje, da bo v okviru svojega kluba v   
   sodelovanju z Zavarovalnico Triglav izvedel družbeno angažirano akcijo, ki jo je predlagal  
   ob prijavi.  

 –  Prejemnik finančnih sredstev je dolžan v roku enega leta od prejema sredstev
   posredovati poročilo o namenski porabi sredstev skupaj s pripadajočimi    
   prilogami/potrdili. Če finančna sredstva še niso bila v celoti porabljena, ima prejemnik   
   finančnih sredstev na voljo še leto dni, da jih namensko porabi in v tem času posreduje  
   pripadajoče priloge/potrdila. Če sredstva niso namensko porabljena v roku dveh let od   
   prejema, jih je prejemnik dolžan vrniti.

 13. Prijava na razpis 

Vloga, dokazila in izjave, ki jih je treba predložiti v prijavi na razpis: 

a. Esejski (opisni) del vloge, v kateri kandidati navedejo (največ 3 tipkane strani): 
 –  katero področje posameznika navdihuje in zakaj;
 –  kratka in simpatična osebna predstavitev; 
 –   opis dosedanjih dosežkov; 
 –  kratka zgodba o začetkih športnih dejavnosti;
 –  cilji in želje za prihodnost;
 –  kdo so kandidatovi vzorniki in zakaj. 

b. Dokazila in izjave, ki jih je treba priložiti vlogi:
 –  izpolnjen prijavni obrazec (treba je vključiti kontaktne podatke staršev in trenerja);
 –  motivacijsko pismo trenerja za delo s športnikom;
 –  druga strokovna priporočila ali dokazila, iz katerih je razviden talent oz. razvojni potencial  
   športnika;
 –  spisek dosedanjih pomembnih tekmovalnih dosežkov ali nagrad;
 –  izjava staršev, da se strinjajo s prijavo in s celotnimi pogoji razpisa;
 –  kopija šolskega spričevala za šolsko leto 2011/2012;
 –  kopija osebnega dokumenta; mladoletni kandidati morajo priložiti kopijo osebnega   
   dokumenta vsaj enega od staršev;
 –  izjava o sodelovanju pri promocijskih dejavnostih v fazi do zaključka razpisa in v primeru  
   prejema nagrade sodelovanje pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice  
   Triglav;
 –  izjava kluba, da bo sredstva namenil izključno v dodatno podporo izbranemu športniku.

Strokovna komisija bo po pregledu prijav kandidate po potrebi zaprosila za dodatna pojasnila 
ali dokazila. Pri sestavljanju ožjega izbora si organizator pridržuje pravico, da zahteva 
predložitev kopije plačilnih list staršev vlagatelja. Če kopije plačilnih list ne bodo predložene v 
zahtevanem roku, se kandidat izloči iz ožjega izbora.

c. Kratek opis idejnega predloga za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v 
primeru izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

 14.   Rok in način prijave na razpis

Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Mladi so varnost naše prihod-
nosti – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, se lahko pošljejo 
s priporočeno pošto ali osebno oddajo na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 
Ljubljana. 

Za pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje do 
12. aprila 2013 in vse tiste prijave, ki bodo osebno oddane na recepciji zgornjega naslova do 
15. aprila 2013 do 12. ure.

Nepravočasno prejete ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Imena kandidatov, izbranih v ožji izbor, bodo objavljena 23. 4. 2013 na spletni strani 
www.triglav.eu. 

O podrobnostih finalnega izbora kandidatov, uvrščenih v ožji izbor, bodo finalisti obveščeni 
naknadno, prav tako bodo obveščeni o načinu sodelovanja v finalnem izboru in predstavitvi 
finalistov v javnosti. 

 15. Dodatne informacije in opozorila

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo po e-pošti: 
sponzorstva@triglav.si do zaključka razpisa.

 16. Obrazci za prijavo:

1. Izpolnjen prijavni obrazec z osnovnimi podatki in izjavo o resničnosti podatkov
2. Izpolnjena tabela o športnih dosežkih
3. Izjava kluba
4. Izjava prijavitelja in njegovih staršev o sodelovanju pri promocijskih aktivnostih
5. Predvidene potrebe po finančnih sredstvih
6. Socialno-ekonomski status in šolski uspeh (kopija spričevala)

Skladno s pogoji razpisa morajo prijavitelji v prijavi poleg navedenih obrazcev priložiti tudi vse 
druge zahtevane vsebine, fotokopije in dokumente, kot je navedeno v 13. točki tega razpisa 
(Prijava na razpis). 

Ljubljana, 2. april 2013 
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 1. Uvod

Zavarovalnica Triglav, d.d. praviloma sponzorira uveljavljene športnike, ki zaradi širše prepoz-
navnosti hitreje ustvarijo simbiozo z blagovno znamko in v širši javnosti zagotovijo želen komuni-
kacijski učinek.

Mladi upi, ki so v svoji generaciji med najboljšimi, vendar se še prebijajo na vrh, pa so v javnosti 
praviloma manj zanimivi in posledično težje dobijo sponzorsko pomoč. V vse težjih gospodarskih 
razmerah je vse več mladih talentov, ki prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pri uresničitvi 
svojih ciljev naletijo na nepremostljive ovire (npr. ne morejo se udeležiti pomembnega tekmovanja, 
nimajo ustrezne opreme ali razmer za vadbo itd.). 

Zaradi oteženih okoliščin v sedanjosti pa pravzaprav izgubljamo v prihodnosti, saj se mnogi mladi 
ne morejo razviti v vrhunske posameznike, ki bi bili jutri lahko nosilci športnih dosežkov. 

Vlaganje v mlade upe danes je torej investicija v jutri, saj so mladi varnost naše prihodnosti. 

 2. Namen razpisa

Zavarovalnica Triglav bo na podlagi razpisa »Mladi so varnost naše prihodnosti« finančno podprla 
izbrane talentirane mlade športnike in jim na ta način olajšala ali omogočila podporo pri razvoju 
njihovega talenta. 

Z razpisom in vzporednimi komunikacijskimi aktivnostmi želi Zavarovalnica Triglav širši javnosti 
predstaviti nadebudne in perspektivne mlade športnike iz vse Slovenije ter z njihovimi zgodbami 
predstaviti pomen spodbujanja in razvoja mladih talentov za prihodnost naše družbe. 

Zavarovalnica Triglav želi s tem projektom dati tudi pozitiven zgled in prispevek k reševanju 
trenutne družbene problematike; v tem primeru pomanjkanja sredstev za razvoj perspektivnih 
mladih ljudi.

S svojim delovanjem in vzorom želi Zavarovalnica Triglav tudi druga podjetja in posameznike spod-
buditi k podpori talentiranih mladih posameznikov. Poleg tega pa želi športnike, ki bodo dobili 
podporo, in njihove klube oziroma športna društva spodbuditi k družbeno angažiranim akcijam. 
Šport je namreč lahko čudovito sredstvo pri nagovarjanju družbenih vrednot: solidarnosti, 
poštenosti, vztrajnosti, zaupanja in prijateljstva. 

Cilj razpisa je dodelitev finančnih sredstev, s katerimi bodo nagrajenci lahko uresničili zadane cilje 
in sledili svoji viziji.

 3. Vsebina razpisa

Razpis je namenjen mladim, ki v športu dosegajo nadpovprečne rezultate in imajo mentorja oz. 
trenerja, ki lahko jamči za njihove dosežke in perspektivnost ter jih potrdi. 

K sodelovanju vabimo dijakinje in dijake, stare od 16 do 18 let. 

Razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« je namenjen mladim posameznikom, talentiranim 
za šport. 
 
Strokovna komisija bo med prejetimi prijavami najprej iz vseh prejetih prijav na osnovi meril 
razpisa pripravila ožji izbor prijavljenih kandidatov, in sicer bo v ožji izbor uvrstila:  

 –  20 mladih talentiranih športnikov. 

Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo javnosti predstavili na posebni spletni strani: 
www.mladi-upi.si.

Med kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bo Zavarovalnica Triglav finančno podprla 
najmanj 8 talentiranih mladih športnikov: 
 –  najmanj 7 mladih športnih upov bo na osnovi dogovorjenih meril izbrala strokovna   
   komisija;  
 –  1 mladi športni up bo nagrajen na osnovi javnega glasovanja na spletni strani 
   www.mladi-upi.si. 

Opomba: 
Prijave, ki ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo strokovna komisija izločila iz razpisa in o tem prijavitelja 
pisno obvestila do 23. 4. 2013.

 4. Višina sredstev

Skupna višina sredstev sklada za podporo mladim posameznikom, talentiranim za šport, znaša 
55.000 EUR.

Sredstva se bodo razdelila med izbrane mlade športnike. Sredstva sklada lahko črpa samo klub, 
iz katerega športnik prihaja, izrecno za namene potreb športnega razvoja izbranega športnika. 

Vsak od v razpisu izbranih mladih športnikov oz. njegov klub lahko iz sklada prejme najmanj 
1500,00 EUR (vključno z DDV) oziroma največ 7000,00 EUR (vključno z DDV). Višino prejetih 
sredstev bo na osnovi prejete razpisne dokumentacije prijavitelja določila strokovna komisija.

 5. Pogoji za prijavo na razpis 

Na razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« se lahko prijavijo posamezniki, ki v osnovi izpol-
njujejo naslednje pogoje: 
 –  so državljani Republike Slovenija, stari od 16 do 18 let (to pomeni, da so ali bodo v letu  
   2013 dopolnili 16, 17 ali 18 let);

 –  na svojem športnem področju izstopajo iz povprečja in so mednarodno konkurenčni, kar  
   izkažejo predvsem s pisnimi dokazili o perspektivnih športnih rezultatih na občinski,   
   državni in mednarodni ravni;
 –  za športno področje, s katerim se ukvarjajo, ne prejemajo plačila, nimajo osebnih  
   sponzorjev ali druge vrste urejenega vira financiranja zunaj kluba (so odvisni od   
   družinskih oz. lastnih sredstev); 
 –  imajo mentorja, trenerja ali učitelja, ki lahko jamči za njihove dosežke oz. potrdi njihov  
   talent;
 –  mladoletni kandidati morajo priložiti pisno izjavo oz. privolitev staršev;
 –  prijavitelj posameznega talentiranega športnika je njegov športni klub ali športno   
   društvo.

V razpisu lahko sodelujejo samo posamezniki. Skupine, društva ali klubi v razpisu ne morejo 
sodelovati. Športni klub ali športno društvo je le prijavitelj svojega talentiranega športnika 
posameznika. Dodeljena sredstva se lahko porabijo izključno za potrebe športnika posa-
meznika, za katerega je vloga oddana. 

 6. Opredelitev področij razpisa

Na razpis se lahko prijavijo vsi športniki med 16. in 18. letom, ki se sistematično ukvarjajo s 
katerim koli športom z namenom doseganja vrhunskega rezultata v mednarodno organizirani 
športni panogi. Pravico do prijave imajo tako športniki kolektivnih in individualnih zvrsti, 
olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno s plesom in ekstremnimi športi.

Če zgornja določila ne predvidevajo določenih izjem, si strokovna komisija jemlje pravico, da 
ovrednoti upravičenost posamezne vloge v skladu s cilji razpisa. 

 7. Strokovna komisija

Strokovno komisijo, ki bo izmed vseh prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor in izbrala 
prejemnike finančne nagrade, sestavljajo: 

Koordinator: 
 –  doc. dr. Milan Hosta, športni filozof 

Člani: 
 –  Brigita Bukovec, atletinja
 –  prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog
 –  Tomaž Vnuk, hokejist
 –  mag. Urša Manček, predstavnica Zavarovalnice Triglav

 8. Merila za uvrstitev kandidatov v ožji izbor (20 športnikov) 

 –  Pravilno izpolnjena prijava na razpis in priložena zahtevana dokazila (točka 13)
 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda.
 –  Uspešnost v šoli.
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika in finančna zahtevnost panoge (okvirni   
   letni strošek treniranja, ki ga plačuje družina/športnik).

Strokovna komisija bo izmed vseh prejetih vlog, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, izbrala v 
ožji izbor 20 finalistov. V ožji izbor se bo uvrstilo prvih 20 kandidatov po skupnem številu 
zbranih točk. Komisija bo točkovala po sledečem sistemu:
 –  Športni dosežki (1-5 točk)
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (1-5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1-5 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo športnika (3-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo trenerja (3-5 točk)

 9. Dolžnosti kandidatov izbranih v ožji izbor 

S prijavo na razpis in uvrstitvijo v ožji izbor se kandidati strinjajo, da lahko Zavarovalnica Triglav 
za namen promocije projekta »Mladi so varnost naše prihodnosti«: 
 –  objavi predstavitev in podatke o kandidatu na spletni strani www.mladi-upi.si, na 
   socialnih omrežjih in v drugih komunikacijskih materialih Zavarovalnice Triglav, kar   
   vključuje tudi vse medije, v katerih bo Zavarovalnica Triglav promovirala projekt Mladi so  
   varnost naše prihodnosti; 
 –  objavi pridobljene fotografije ali video posnetke kandidata na spletni strani 
   www.mladi-upi.si, na socialnih omrežjih ali pa navedeni material uporabi v drugih
   komunikacijskih materialih;
 –  pozove kandidata, da sodeluje v različnih promocijskih aktivnostih, ki bodo potekale v   
   času razpisa;
 –  pozove kandidata, da se zanj pripravijo dodatni predstavitveni materiali, video
   predstavitev na spletni strani, intervjuji, prispevki in drugi promocijski material za 
   komuniciranje projekta na spletni strani, v medijih in v širši javnosti. 

Časovna opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih kandidatov:  
 –  priprava predstavitev na spletnih straneh www.mladi-upi.si in www.triglav.eu ter   
   promocija v ostalih medijih javnega dosega za obdobje največ dve leti.
 –  objava predstavitev kandidatov na spletni strani za neomejeno obdobje (glede na   
   potrebe Zavarovalnice Triglav).

 10.   Merila za finalni izbor nagrajencev/prejemnikov sredstev

 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda 
 –  Načrt porabe sredstev sklada za podporo športniku
 –  Socialno-ekonomski status športnika
 –  Predvideni učinki podpore in pomen sredstev sklada za kariero športnika
 –  Idejni predlog za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v primeru   
   izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

Točkovanje:
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (3–5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1–10 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1–5 točk)
 –  Predlagani plan porabe sredstev v obdobju julij 2013–julij 2014 (1–5 točk)
 –  Subjektivna ocena vsakega člana komisije (1–5 točk)

 11.   Način črpanja finančnih sredstev 

Sredstva, ki se dodelijo športnikom, izbranim na podlagi ocene komisije in javnega glasovanja, 
iz sklada črpajo športni klubi oz. društva. Klubi oz. društva se pogodbeno zavežejo, da bodo 
sredstva porabljena izključno v podporo izbranemu športniku (nabava potrebne opreme, 
plačilo s tekmovanji povezanih stroškov in dodatnega treniranja ipd.).

V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev je športni klub ali društvo dolžno ta sredstva 
v celoti vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev.

Sredstva, dodeljena kandidatom, niso prenosljiva.

 12.   Dolžnosti prejemnikov finančnih sredstev

 –  Prejemniki finančnih sredstev soglašajo, da bodo na poziv Zavarovalnice Triglav   
   sodelovali v oglaševalskih akcijah in drugih promocijskih aktivnostih projekta »Mladi so  
   varnost naše prihodnosti« Zavarovalnice Triglav tako za potrebe elektronskih (televizija,  
   radio in splet) kot tiskanih medijev (časopisi, revije idr.) 

 –  Športnik, prejemnik finančnih sredstev, se zavezuje, da bo varoval vrednote športa, da ne  
   bo uporabljal dopinga in drugih sredstev, ki kvarijo njegov osebni ugled ali prinašajo   
   nepošteno tekmovalno prednost. 

 –  Športnik, prejemnik sredstev sklada, se zavezuje, da bo v okviru svojega kluba v   
   sodelovanju z Zavarovalnico Triglav izvedel družbeno angažirano akcijo, ki jo je predlagal  
   ob prijavi.  

 –  Prejemnik finančnih sredstev je dolžan v roku enega leta od prejema sredstev
   posredovati poročilo o namenski porabi sredstev skupaj s pripadajočimi    
   prilogami/potrdili. Če finančna sredstva še niso bila v celoti porabljena, ima prejemnik   
   finančnih sredstev na voljo še leto dni, da jih namensko porabi in v tem času posreduje  
   pripadajoče priloge/potrdila. Če sredstva niso namensko porabljena v roku dveh let od   
   prejema, jih je prejemnik dolžan vrniti.

 13. Prijava na razpis 

Vloga, dokazila in izjave, ki jih je treba predložiti v prijavi na razpis: 

a. Esejski (opisni) del vloge, v kateri kandidati navedejo (največ 3 tipkane strani): 
 –  katero področje posameznika navdihuje in zakaj;
 –  kratka in simpatična osebna predstavitev; 
 –   opis dosedanjih dosežkov; 
 –  kratka zgodba o začetkih športnih dejavnosti;
 –  cilji in želje za prihodnost;
 –  kdo so kandidatovi vzorniki in zakaj. 

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

b. Dokazila in izjave, ki jih je treba priložiti vlogi:
 –  izpolnjen prijavni obrazec (treba je vključiti kontaktne podatke staršev in trenerja);
 –  motivacijsko pismo trenerja za delo s športnikom;
 –  druga strokovna priporočila ali dokazila, iz katerih je razviden talent oz. razvojni potencial  
   športnika;
 –  spisek dosedanjih pomembnih tekmovalnih dosežkov ali nagrad;
 –  izjava staršev, da se strinjajo s prijavo in s celotnimi pogoji razpisa;
 –  kopija šolskega spričevala za šolsko leto 2011/2012;
 –  kopija osebnega dokumenta; mladoletni kandidati morajo priložiti kopijo osebnega   
   dokumenta vsaj enega od staršev;
 –  izjava o sodelovanju pri promocijskih dejavnostih v fazi do zaključka razpisa in v primeru  
   prejema nagrade sodelovanje pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice  
   Triglav;
 –  izjava kluba, da bo sredstva namenil izključno v dodatno podporo izbranemu športniku.

Strokovna komisija bo po pregledu prijav kandidate po potrebi zaprosila za dodatna pojasnila 
ali dokazila. Pri sestavljanju ožjega izbora si organizator pridržuje pravico, da zahteva 
predložitev kopije plačilnih list staršev vlagatelja. Če kopije plačilnih list ne bodo predložene v 
zahtevanem roku, se kandidat izloči iz ožjega izbora.

c. Kratek opis idejnega predloga za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v 
primeru izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

 14.   Rok in način prijave na razpis

Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Mladi so varnost naše prihod-
nosti – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, se lahko pošljejo 
s priporočeno pošto ali osebno oddajo na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 
Ljubljana. 

Za pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje do 
12. aprila 2013 in vse tiste prijave, ki bodo osebno oddane na recepciji zgornjega naslova do 
15. aprila 2013 do 12. ure.

Nepravočasno prejete ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Imena kandidatov, izbranih v ožji izbor, bodo objavljena 23. 4. 2013 na spletni strani 
www.triglav.eu. 

O podrobnostih finalnega izbora kandidatov, uvrščenih v ožji izbor, bodo finalisti obveščeni 
naknadno, prav tako bodo obveščeni o načinu sodelovanja v finalnem izboru in predstavitvi 
finalistov v javnosti. 

 15. Dodatne informacije in opozorila

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo po e-pošti: 
sponzorstva@triglav.si do zaključka razpisa.

 16. Obrazci za prijavo:

1. Izpolnjen prijavni obrazec z osnovnimi podatki in izjavo o resničnosti podatkov
2. Izpolnjena tabela o športnih dosežkih
3. Izjava kluba
4. Izjava prijavitelja in njegovih staršev o sodelovanju pri promocijskih aktivnostih
5. Predvidene potrebe po finančnih sredstvih
6. Socialno-ekonomski status in šolski uspeh (kopija spričevala)

Skladno s pogoji razpisa morajo prijavitelji v prijavi poleg navedenih obrazcev priložiti tudi vse 
druge zahtevane vsebine, fotokopije in dokumente, kot je navedeno v 13. točki tega razpisa 
(Prijava na razpis). 

Ljubljana, 2. april 2013 
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 1. Uvod

Zavarovalnica Triglav, d.d. praviloma sponzorira uveljavljene športnike, ki zaradi širše prepoz-
navnosti hitreje ustvarijo simbiozo z blagovno znamko in v širši javnosti zagotovijo želen komuni-
kacijski učinek.

Mladi upi, ki so v svoji generaciji med najboljšimi, vendar se še prebijajo na vrh, pa so v javnosti 
praviloma manj zanimivi in posledično težje dobijo sponzorsko pomoč. V vse težjih gospodarskih 
razmerah je vse več mladih talentov, ki prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pri uresničitvi 
svojih ciljev naletijo na nepremostljive ovire (npr. ne morejo se udeležiti pomembnega tekmovanja, 
nimajo ustrezne opreme ali razmer za vadbo itd.). 

Zaradi oteženih okoliščin v sedanjosti pa pravzaprav izgubljamo v prihodnosti, saj se mnogi mladi 
ne morejo razviti v vrhunske posameznike, ki bi bili jutri lahko nosilci športnih dosežkov. 

Vlaganje v mlade upe danes je torej investicija v jutri, saj so mladi varnost naše prihodnosti. 

 2. Namen razpisa

Zavarovalnica Triglav bo na podlagi razpisa »Mladi so varnost naše prihodnosti« finančno podprla 
izbrane talentirane mlade športnike in jim na ta način olajšala ali omogočila podporo pri razvoju 
njihovega talenta. 

Z razpisom in vzporednimi komunikacijskimi aktivnostmi želi Zavarovalnica Triglav širši javnosti 
predstaviti nadebudne in perspektivne mlade športnike iz vse Slovenije ter z njihovimi zgodbami 
predstaviti pomen spodbujanja in razvoja mladih talentov za prihodnost naše družbe. 

Zavarovalnica Triglav želi s tem projektom dati tudi pozitiven zgled in prispevek k reševanju 
trenutne družbene problematike; v tem primeru pomanjkanja sredstev za razvoj perspektivnih 
mladih ljudi.

S svojim delovanjem in vzorom želi Zavarovalnica Triglav tudi druga podjetja in posameznike spod-
buditi k podpori talentiranih mladih posameznikov. Poleg tega pa želi športnike, ki bodo dobili 
podporo, in njihove klube oziroma športna društva spodbuditi k družbeno angažiranim akcijam. 
Šport je namreč lahko čudovito sredstvo pri nagovarjanju družbenih vrednot: solidarnosti, 
poštenosti, vztrajnosti, zaupanja in prijateljstva. 

Cilj razpisa je dodelitev finančnih sredstev, s katerimi bodo nagrajenci lahko uresničili zadane cilje 
in sledili svoji viziji.

 3. Vsebina razpisa

Razpis je namenjen mladim, ki v športu dosegajo nadpovprečne rezultate in imajo mentorja oz. 
trenerja, ki lahko jamči za njihove dosežke in perspektivnost ter jih potrdi. 

K sodelovanju vabimo dijakinje in dijake, stare od 16 do 18 let. 

Razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« je namenjen mladim posameznikom, talentiranim 
za šport. 
 
Strokovna komisija bo med prejetimi prijavami najprej iz vseh prejetih prijav na osnovi meril 
razpisa pripravila ožji izbor prijavljenih kandidatov, in sicer bo v ožji izbor uvrstila:  

 –  20 mladih talentiranih športnikov. 

Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo javnosti predstavili na posebni spletni strani: 
www.mladi-upi.si.

Med kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bo Zavarovalnica Triglav finančno podprla 
najmanj 8 talentiranih mladih športnikov: 
 –  najmanj 7 mladih športnih upov bo na osnovi dogovorjenih meril izbrala strokovna   
   komisija;  
 –  1 mladi športni up bo nagrajen na osnovi javnega glasovanja na spletni strani 
   www.mladi-upi.si. 

Opomba: 
Prijave, ki ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo strokovna komisija izločila iz razpisa in o tem prijavitelja 
pisno obvestila do 23. 4. 2013.

 4. Višina sredstev

Skupna višina sredstev sklada za podporo mladim posameznikom, talentiranim za šport, znaša 
55.000 EUR.

Sredstva se bodo razdelila med izbrane mlade športnike. Sredstva sklada lahko črpa samo klub, 
iz katerega športnik prihaja, izrecno za namene potreb športnega razvoja izbranega športnika. 

Vsak od v razpisu izbranih mladih športnikov oz. njegov klub lahko iz sklada prejme najmanj 
1500,00 EUR (vključno z DDV) oziroma največ 7000,00 EUR (vključno z DDV). Višino prejetih 
sredstev bo na osnovi prejete razpisne dokumentacije prijavitelja določila strokovna komisija.

 5. Pogoji za prijavo na razpis 

Na razpis »Mladi so varnost naše prihodnosti« se lahko prijavijo posamezniki, ki v osnovi izpol-
njujejo naslednje pogoje: 
 –  so državljani Republike Slovenija, stari od 16 do 18 let (to pomeni, da so ali bodo v letu  
   2013 dopolnili 16, 17 ali 18 let);

 –  na svojem športnem področju izstopajo iz povprečja in so mednarodno konkurenčni, kar  
   izkažejo predvsem s pisnimi dokazili o perspektivnih športnih rezultatih na občinski,   
   državni in mednarodni ravni;
 –  za športno področje, s katerim se ukvarjajo, ne prejemajo plačila, nimajo osebnih  
   sponzorjev ali druge vrste urejenega vira financiranja zunaj kluba (so odvisni od   
   družinskih oz. lastnih sredstev); 
 –  imajo mentorja, trenerja ali učitelja, ki lahko jamči za njihove dosežke oz. potrdi njihov  
   talent;
 –  mladoletni kandidati morajo priložiti pisno izjavo oz. privolitev staršev;
 –  prijavitelj posameznega talentiranega športnika je njegov športni klub ali športno   
   društvo.

V razpisu lahko sodelujejo samo posamezniki. Skupine, društva ali klubi v razpisu ne morejo 
sodelovati. Športni klub ali športno društvo je le prijavitelj svojega talentiranega športnika 
posameznika. Dodeljena sredstva se lahko porabijo izključno za potrebe športnika posa-
meznika, za katerega je vloga oddana. 

 6. Opredelitev področij razpisa

Na razpis se lahko prijavijo vsi športniki med 16. in 18. letom, ki se sistematično ukvarjajo s 
katerim koli športom z namenom doseganja vrhunskega rezultata v mednarodno organizirani 
športni panogi. Pravico do prijave imajo tako športniki kolektivnih in individualnih zvrsti, 
olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno s plesom in ekstremnimi športi.

Če zgornja določila ne predvidevajo določenih izjem, si strokovna komisija jemlje pravico, da 
ovrednoti upravičenost posamezne vloge v skladu s cilji razpisa. 

 7. Strokovna komisija

Strokovno komisijo, ki bo izmed vseh prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor in izbrala 
prejemnike finančne nagrade, sestavljajo: 

Koordinator: 
 –  doc. dr. Milan Hosta, športni filozof 

Člani: 
 –  Brigita Bukovec, atletinja
 –  prof. dr. Matej Tušak, športni psiholog
 –  Tomaž Vnuk, hokejist
 –  mag. Urša Manček, predstavnica Zavarovalnice Triglav

 8. Merila za uvrstitev kandidatov v ožji izbor (20 športnikov) 

 –  Pravilno izpolnjena prijava na razpis in priložena zahtevana dokazila (točka 13)
 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda.
 –  Uspešnost v šoli.
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika in finančna zahtevnost panoge (okvirni   
   letni strošek treniranja, ki ga plačuje družina/športnik).

Strokovna komisija bo izmed vseh prejetih vlog, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, izbrala v 
ožji izbor 20 finalistov. V ožji izbor se bo uvrstilo prvih 20 kandidatov po skupnem številu 
zbranih točk. Komisija bo točkovala po sledečem sistemu:
 –  Športni dosežki (1-5 točk)
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (1-5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1-5 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo športnika (3-5 točk)
 –  Motivacijsko pismo trenerja (3-5 točk)

 9. Dolžnosti kandidatov izbranih v ožji izbor 

S prijavo na razpis in uvrstitvijo v ožji izbor se kandidati strinjajo, da lahko Zavarovalnica Triglav 
za namen promocije projekta »Mladi so varnost naše prihodnosti«: 
 –  objavi predstavitev in podatke o kandidatu na spletni strani www.mladi-upi.si, na 
   socialnih omrežjih in v drugih komunikacijskih materialih Zavarovalnice Triglav, kar   
   vključuje tudi vse medije, v katerih bo Zavarovalnica Triglav promovirala projekt Mladi so  
   varnost naše prihodnosti; 
 –  objavi pridobljene fotografije ali video posnetke kandidata na spletni strani 
   www.mladi-upi.si, na socialnih omrežjih ali pa navedeni material uporabi v drugih
   komunikacijskih materialih;
 –  pozove kandidata, da sodeluje v različnih promocijskih aktivnostih, ki bodo potekale v   
   času razpisa;
 –  pozove kandidata, da se zanj pripravijo dodatni predstavitveni materiali, video
   predstavitev na spletni strani, intervjuji, prispevki in drugi promocijski material za 
   komuniciranje projekta na spletni strani, v medijih in v širši javnosti. 

Časovna opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih kandidatov:  
 –  priprava predstavitev na spletnih straneh www.mladi-upi.si in www.triglav.eu ter   
   promocija v ostalih medijih javnega dosega za obdobje največ dve leti.
 –  objava predstavitev kandidatov na spletni strani za neomejeno obdobje (glede na   
   potrebe Zavarovalnice Triglav).

 10.   Merila za finalni izbor nagrajencev/prejemnikov sredstev

 –  Športni dosežki na tekmovanjih državnega ali mednarodnega razreda 
 –  Načrt porabe sredstev sklada za podporo športniku
 –  Socialno-ekonomski status športnika
 –  Predvideni učinki podpore in pomen sredstev sklada za kariero športnika
 –  Idejni predlog za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v primeru   
   izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

Točkovanje:
 –  Končni učni uspeh v šoli 2011/2012 (3–5 točk)
 –  Socialno-ekonomski status družine športnika (1–10 točk)
 –  Predvideni učinki sredstev sklada na tekmovalno uspešnost športnika (1–5 točk)
 –  Predlagani plan porabe sredstev v obdobju julij 2013–julij 2014 (1–5 točk)
 –  Subjektivna ocena vsakega člana komisije (1–5 točk)

 11.   Način črpanja finančnih sredstev 

Sredstva, ki se dodelijo športnikom, izbranim na podlagi ocene komisije in javnega glasovanja, 
iz sklada črpajo športni klubi oz. društva. Klubi oz. društva se pogodbeno zavežejo, da bodo 
sredstva porabljena izključno v podporo izbranemu športniku (nabava potrebne opreme, 
plačilo s tekmovanji povezanih stroškov in dodatnega treniranja ipd.).

V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev je športni klub ali društvo dolžno ta sredstva 
v celoti vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev.

Sredstva, dodeljena kandidatom, niso prenosljiva.

 12.   Dolžnosti prejemnikov finančnih sredstev

 –  Prejemniki finančnih sredstev soglašajo, da bodo na poziv Zavarovalnice Triglav   
   sodelovali v oglaševalskih akcijah in drugih promocijskih aktivnostih projekta »Mladi so  
   varnost naše prihodnosti« Zavarovalnice Triglav tako za potrebe elektronskih (televizija,  
   radio in splet) kot tiskanih medijev (časopisi, revije idr.) 

 –  Športnik, prejemnik finančnih sredstev, se zavezuje, da bo varoval vrednote športa, da ne  
   bo uporabljal dopinga in drugih sredstev, ki kvarijo njegov osebni ugled ali prinašajo   
   nepošteno tekmovalno prednost. 

 –  Športnik, prejemnik sredstev sklada, se zavezuje, da bo v okviru svojega kluba v   
   sodelovanju z Zavarovalnico Triglav izvedel družbeno angažirano akcijo, ki jo je predlagal  
   ob prijavi.  

 –  Prejemnik finančnih sredstev je dolžan v roku enega leta od prejema sredstev
   posredovati poročilo o namenski porabi sredstev skupaj s pripadajočimi    
   prilogami/potrdili. Če finančna sredstva še niso bila v celoti porabljena, ima prejemnik   
   finančnih sredstev na voljo še leto dni, da jih namensko porabi in v tem času posreduje  
   pripadajoče priloge/potrdila. Če sredstva niso namensko porabljena v roku dveh let od   
   prejema, jih je prejemnik dolžan vrniti.

 13. Prijava na razpis 

Vloga, dokazila in izjave, ki jih je treba predložiti v prijavi na razpis: 

a. Esejski (opisni) del vloge, v kateri kandidati navedejo (največ 3 tipkane strani): 
 –  katero področje posameznika navdihuje in zakaj;
 –  kratka in simpatična osebna predstavitev; 
 –   opis dosedanjih dosežkov; 
 –  kratka zgodba o začetkih športnih dejavnosti;
 –  cilji in želje za prihodnost;
 –  kdo so kandidatovi vzorniki in zakaj. 

b. Dokazila in izjave, ki jih je treba priložiti vlogi:
 –  izpolnjen prijavni obrazec (treba je vključiti kontaktne podatke staršev in trenerja);
 –  motivacijsko pismo trenerja za delo s športnikom;
 –  druga strokovna priporočila ali dokazila, iz katerih je razviden talent oz. razvojni potencial  
   športnika;
 –  spisek dosedanjih pomembnih tekmovalnih dosežkov ali nagrad;
 –  izjava staršev, da se strinjajo s prijavo in s celotnimi pogoji razpisa;
 –  kopija šolskega spričevala za šolsko leto 2011/2012;
 –  kopija osebnega dokumenta; mladoletni kandidati morajo priložiti kopijo osebnega   
   dokumenta vsaj enega od staršev;
 –  izjava o sodelovanju pri promocijskih dejavnostih v fazi do zaključka razpisa in v primeru  
   prejema nagrade sodelovanje pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice  
   Triglav;
 –  izjava kluba, da bo sredstva namenil izključno v dodatno podporo izbranemu športniku.

Strokovna komisija bo po pregledu prijav kandidate po potrebi zaprosila za dodatna pojasnila 
ali dokazila. Pri sestavljanju ožjega izbora si organizator pridržuje pravico, da zahteva 
predložitev kopije plačilnih list staršev vlagatelja. Če kopije plačilnih list ne bodo predložene v 
zahtevanem roku, se kandidat izloči iz ožjega izbora.

c. Kratek opis idejnega predloga za prostovoljno družbeno odgovorno akcijo, ki bi jo športnik v 
primeru izbora izvedel skupaj s svojim klubom.

 14.   Rok in način prijave na razpis

Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Mladi so varnost naše prihod-
nosti – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, se lahko pošljejo 
s priporočeno pošto ali osebno oddajo na naslov: Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 
Ljubljana. 

Za pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje do 
12. aprila 2013 in vse tiste prijave, ki bodo osebno oddane na recepciji zgornjega naslova do 
15. aprila 2013 do 12. ure.

Nepravočasno prejete ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Imena kandidatov, izbranih v ožji izbor, bodo objavljena 23. 4. 2013 na spletni strani 
www.triglav.eu. 

O podrobnostih finalnega izbora kandidatov, uvrščenih v ožji izbor, bodo finalisti obveščeni 
naknadno, prav tako bodo obveščeni o načinu sodelovanja v finalnem izboru in predstavitvi 
finalistov v javnosti. 

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

 15. Dodatne informacije in opozorila

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo po e-pošti: 
sponzorstva@triglav.si do zaključka razpisa.

 16. Obrazci za prijavo:

1. Izpolnjen prijavni obrazec z osnovnimi podatki in izjavo o resničnosti podatkov
2. Izpolnjena tabela o športnih dosežkih
3. Izjava kluba
4. Izjava prijavitelja in njegovih staršev o sodelovanju pri promocijskih aktivnostih
5. Predvidene potrebe po finančnih sredstvih
6. Socialno-ekonomski status in šolski uspeh (kopija spričevala)

Skladno s pogoji razpisa morajo prijavitelji v prijavi poleg navedenih obrazcev priložiti tudi vse 
druge zahtevane vsebine, fotokopije in dokumente, kot je navedeno v 13. točki tega razpisa 
(Prijava na razpis). 

Ljubljana, 2. april 2013 
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www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

PRIJAVNI OBRAZEC IN IZJAVA 

OSNOVNI PODATKI

Ime in priimek športnika/-ce:
 

  

 
 
Ime in priimek trenerja ali 
mentorja:
 

 
 
Klub, društvo ali organizacija 
(točen naziv in naslov):

 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v prijavi resnični in da se strinjamo s pogoji prijave na razpis. 

Podpis športnika/-ce: ______________________

Podpis starša/-ev: ________________________   

Podpis trenerja: __________________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: ______________________

Kraj in datum: _______________________ 

Ime in priimek športnika/-ce: _____________________________________

 Tekmovanje (datum, kraj, disciplina, rang tekmovanja)                                                                

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

 

IZJAVA KLUBA

Športno društvo/klub/organizacija (polni naziv) ___________________________________

se strinja s pogoji pridobivanja sredstev iz sklada »Mladi so varnost naše prihodnosti«.

S podpisom jamčimo, da bodo pridobljena sredstva porabljena izključno za izbranega 

športnika/-ce in z namenom, da se mu/ji omogoči kakovostnejše treniranje oz. tekmovanje, kot je   

predvideno v priloženem načrtu porabe sredstev. 

Ime in priimek športnika, ki se prijavlja na razpis: ____________________

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: _______________________
      

Kraj in datum:      Žig: 

 

Izjava športnika/-ce:

Športnik/-ca ______________________ izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so 

varnost naše prihodnosti sprejemam sodelovanje pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v 

fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema nagrade potrjujem sodelovanje pri promocijskih in 

oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Podpis: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Izjava staršev:

______________________  izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so varnost naše 

prihodnosti soglašam s sodelovanjem svoje

a. hčere 

b. sina       (ustrezno obkrožite)

pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema 

nagrade soglašam s sodelovanjem pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Ime in priimek starša: ____________________

Podpis starša: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Napišite načrt predvidene potrebe po finančnih sredstvih prijavljenega športnika za kakovostno 
opravljanje treningov in priprav na športna tekmovanja, za nakup opreme, ki jo športnik potrebuje, 
za štartnine, stroške potovanj na tekmovanja, dodatne specialne priprave ali testiranja ipd. za 
obdobje 1 leta (od julija 2013 do julija 2014).
 
Sredstva sklada bodo namenjena predvsem tistim stroškom, ki jih mora športnik nositi sam (oz. 
njegova družina), z njimi pa si omogoči boljše razmere treniranja in tekmovanja.

 Namen (oprema, štartnina, testiranja, analize ...)                             Predvideni strošek (v EUR)

 

Trener naj na kratko opišite predvidene učinke navedenega načrta koriščenja sredstev za kariero 
športnika/-ce:

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Št. vzdrževanih članov družine: 

Št. zaposlenih članov družine: 

Višina bruto mesečnih prihodkov staršev:

                          Oče (€)                       Mama (€) 

Dec 2012   

Jan 2013   

Feb 2013   

*V primeru, da obstaja dvom glede resničnosti socialno ekonomskega statusa športnika si 
Zavarovalnica Triglav pridržuje pravico zahtevati od staršev kandidata, da predložijo izpisek plač za 
zadnje tri mesece.

Končni učni uspeh v letu 2011/12: ______________________

Obvezna priloga: kopija spričevala!

Kraj in datum rojstva:  

Stalni naslov:  

Ime in priimek staršev:

E-pošta: 

Mobilni in stacionarni telefon:

Mobilni in stacionarni telefon: 

E-pošta:
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PRIJAVNI OBRAZEC IN IZJAVA 

OSNOVNI PODATKI

Ime in priimek športnika/-ce:
 

  

 
 
Ime in priimek trenerja ali 
mentorja:
 

 
 
Klub, društvo ali organizacija 
(točen naziv in naslov):

 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v prijavi resnični in da se strinjamo s pogoji prijave na razpis. 

Podpis športnika/-ce: ______________________

Podpis starša/-ev: ________________________   

Podpis trenerja: __________________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: ______________________

Kraj in datum: _______________________ 

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

Ime in priimek športnika/-ce: _____________________________________

 Tekmovanje (datum, kraj, disciplina, rang tekmovanja)                                                                

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

 

IZJAVA KLUBA

Športno društvo/klub/organizacija (polni naziv) ___________________________________

se strinja s pogoji pridobivanja sredstev iz sklada »Mladi so varnost naše prihodnosti«.

S podpisom jamčimo, da bodo pridobljena sredstva porabljena izključno za izbranega 

športnika/-ce in z namenom, da se mu/ji omogoči kakovostnejše treniranje oz. tekmovanje, kot je   

predvideno v priloženem načrtu porabe sredstev. 

Ime in priimek športnika, ki se prijavlja na razpis: ____________________

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: _______________________
      

Kraj in datum:      Žig: 

 

Izjava športnika/-ce:

Športnik/-ca ______________________ izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so 

varnost naše prihodnosti sprejemam sodelovanje pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v 

fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema nagrade potrjujem sodelovanje pri promocijskih in 

oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Podpis: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Izjava staršev:

______________________  izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so varnost naše 

prihodnosti soglašam s sodelovanjem svoje

a. hčere 

b. sina       (ustrezno obkrožite)

pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema 

nagrade soglašam s sodelovanjem pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Ime in priimek starša: ____________________

Podpis starša: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Napišite načrt predvidene potrebe po finančnih sredstvih prijavljenega športnika za kakovostno 
opravljanje treningov in priprav na športna tekmovanja, za nakup opreme, ki jo športnik potrebuje, 
za štartnine, stroške potovanj na tekmovanja, dodatne specialne priprave ali testiranja ipd. za 
obdobje 1 leta (od julija 2013 do julija 2014).
 
Sredstva sklada bodo namenjena predvsem tistim stroškom, ki jih mora športnik nositi sam (oz. 
njegova družina), z njimi pa si omogoči boljše razmere treniranja in tekmovanja.

 Namen (oprema, štartnina, testiranja, analize ...)                             Predvideni strošek (v EUR)

 

Trener naj na kratko opišite predvidene učinke navedenega načrta koriščenja sredstev za kariero 
športnika/-ce:

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Št. vzdrževanih članov družine: 

Št. zaposlenih članov družine: 

Višina bruto mesečnih prihodkov staršev:

                          Oče (€)                       Mama (€) 

Dec 2012   

Jan 2013   

Feb 2013   

*V primeru, da obstaja dvom glede resničnosti socialno ekonomskega statusa športnika si 
Zavarovalnica Triglav pridržuje pravico zahtevati od staršev kandidata, da predložijo izpisek plač za 
zadnje tri mesece.

Končni učni uspeh v letu 2011/12: ______________________

Obvezna priloga: kopija spričevala!

Doseženo mesto

ŠPORTNI DOSEŽKI (najboljših 15 rezultatov)
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PRIJAVNI OBRAZEC IN IZJAVA 

OSNOVNI PODATKI

Ime in priimek športnika/-ce:
 

  

 
 
Ime in priimek trenerja ali 
mentorja:
 

 
 
Klub, društvo ali organizacija 
(točen naziv in naslov):

 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v prijavi resnični in da se strinjamo s pogoji prijave na razpis. 

Podpis športnika/-ce: ______________________

Podpis starša/-ev: ________________________   

Podpis trenerja: __________________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: ______________________

Kraj in datum: _______________________ 

Ime in priimek športnika/-ce: _____________________________________

 Tekmovanje (datum, kraj, disciplina, rang tekmovanja)                                                                

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

 

IZJAVA KLUBA

Športno društvo/klub/organizacija (polni naziv) ___________________________________

se strinja s pogoji pridobivanja sredstev iz sklada »Mladi so varnost naše prihodnosti«.

S podpisom jamčimo, da bodo pridobljena sredstva porabljena izključno za izbranega 

športnika/-ce in z namenom, da se mu/ji omogoči kakovostnejše treniranje oz. tekmovanje, kot je   

predvideno v priloženem načrtu porabe sredstev. 

Ime in priimek športnika, ki se prijavlja na razpis: ____________________

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: _______________________
      

Kraj in datum:      Žig: 

 

Izjava športnika/-ce:

Športnik/-ca ______________________ izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so 

varnost naše prihodnosti sprejemam sodelovanje pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v 

fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema nagrade potrjujem sodelovanje pri promocijskih in 

oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Podpis: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Izjava staršev:

______________________  izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so varnost naše 

prihodnosti soglašam s sodelovanjem svoje

a. hčere 

b. sina       (ustrezno obkrožite)

pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema 

nagrade soglašam s sodelovanjem pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Ime in priimek starša: ____________________

Podpis starša: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Napišite načrt predvidene potrebe po finančnih sredstvih prijavljenega športnika za kakovostno 
opravljanje treningov in priprav na športna tekmovanja, za nakup opreme, ki jo športnik potrebuje, 
za štartnine, stroške potovanj na tekmovanja, dodatne specialne priprave ali testiranja ipd. za 
obdobje 1 leta (od julija 2013 do julija 2014).
 
Sredstva sklada bodo namenjena predvsem tistim stroškom, ki jih mora športnik nositi sam (oz. 
njegova družina), z njimi pa si omogoči boljše razmere treniranja in tekmovanja.

 Namen (oprema, štartnina, testiranja, analize ...)                             Predvideni strošek (v EUR)

 

Trener naj na kratko opišite predvidene učinke navedenega načrta koriščenja sredstev za kariero 
športnika/-ce:

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Št. vzdrževanih članov družine: 

Št. zaposlenih članov družine: 

Višina bruto mesečnih prihodkov staršev:

                          Oče (€)                       Mama (€) 

Dec 2012   

Jan 2013   

Feb 2013   

*V primeru, da obstaja dvom glede resničnosti socialno ekonomskega statusa športnika si 
Zavarovalnica Triglav pridržuje pravico zahtevati od staršev kandidata, da predložijo izpisek plač za 
zadnje tri mesece.

Končni učni uspeh v letu 2011/12: ______________________

Obvezna priloga: kopija spričevala!
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PRIJAVNI OBRAZEC IN IZJAVA 

OSNOVNI PODATKI

Ime in priimek športnika/-ce:
 

  

 
 
Ime in priimek trenerja ali 
mentorja:
 

 
 
Klub, društvo ali organizacija 
(točen naziv in naslov):

 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v prijavi resnični in da se strinjamo s pogoji prijave na razpis. 

Podpis športnika/-ce: ______________________

Podpis starša/-ev: ________________________   

Podpis trenerja: __________________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: ______________________

Kraj in datum: _______________________ 

Ime in priimek športnika/-ce: _____________________________________

 Tekmovanje (datum, kraj, disciplina, rang tekmovanja)                                                                

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

 

IZJAVA KLUBA

Športno društvo/klub/organizacija (polni naziv) ___________________________________

se strinja s pogoji pridobivanja sredstev iz sklada »Mladi so varnost naše prihodnosti«.

S podpisom jamčimo, da bodo pridobljena sredstva porabljena izključno za izbranega 

športnika/-ce in z namenom, da se mu/ji omogoči kakovostnejše treniranje oz. tekmovanje, kot je   

predvideno v priloženem načrtu porabe sredstev. 

Ime in priimek športnika, ki se prijavlja na razpis: ____________________

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: _______________________
      

Kraj in datum:      Žig: 

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

 

Izjava športnika/-ce:

Športnik/-ca ______________________ izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so 

varnost naše prihodnosti sprejemam sodelovanje pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v 

fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema nagrade potrjujem sodelovanje pri promocijskih in 

oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Podpis: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Izjava staršev:

______________________  izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so varnost naše 

prihodnosti soglašam s sodelovanjem svoje

a. hčere 

b. sina       (ustrezno obkrožite)

pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema 

nagrade soglašam s sodelovanjem pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Ime in priimek starša: ____________________

Podpis starša: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Napišite načrt predvidene potrebe po finančnih sredstvih prijavljenega športnika za kakovostno 
opravljanje treningov in priprav na športna tekmovanja, za nakup opreme, ki jo športnik potrebuje, 
za štartnine, stroške potovanj na tekmovanja, dodatne specialne priprave ali testiranja ipd. za 
obdobje 1 leta (od julija 2013 do julija 2014).
 
Sredstva sklada bodo namenjena predvsem tistim stroškom, ki jih mora športnik nositi sam (oz. 
njegova družina), z njimi pa si omogoči boljše razmere treniranja in tekmovanja.

 Namen (oprema, štartnina, testiranja, analize ...)                             Predvideni strošek (v EUR)

 

Trener naj na kratko opišite predvidene učinke navedenega načrta koriščenja sredstev za kariero 
športnika/-ce:

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Št. vzdrževanih članov družine: 

Št. zaposlenih članov družine: 

Višina bruto mesečnih prihodkov staršev:

                          Oče (€)                       Mama (€) 

Dec 2012   

Jan 2013   

Feb 2013   

*V primeru, da obstaja dvom glede resničnosti socialno ekonomskega statusa športnika si 
Zavarovalnica Triglav pridržuje pravico zahtevati od staršev kandidata, da predložijo izpisek plač za 
zadnje tri mesece.

Končni učni uspeh v letu 2011/12: ______________________

Obvezna priloga: kopija spričevala!

IZJAVA O SODELOVANJU PRI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTIH
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PRIJAVNI OBRAZEC IN IZJAVA 

OSNOVNI PODATKI

Ime in priimek športnika/-ce:
 

  

 
 
Ime in priimek trenerja ali 
mentorja:
 

 
 
Klub, društvo ali organizacija 
(točen naziv in naslov):

 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v prijavi resnični in da se strinjamo s pogoji prijave na razpis. 

Podpis športnika/-ce: ______________________

Podpis starša/-ev: ________________________   

Podpis trenerja: __________________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: ______________________

Kraj in datum: _______________________ 

Ime in priimek športnika/-ce: _____________________________________

 Tekmovanje (datum, kraj, disciplina, rang tekmovanja)                                                                

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

 

IZJAVA KLUBA

Športno društvo/klub/organizacija (polni naziv) ___________________________________

se strinja s pogoji pridobivanja sredstev iz sklada »Mladi so varnost naše prihodnosti«.

S podpisom jamčimo, da bodo pridobljena sredstva porabljena izključno za izbranega 

športnika/-ce in z namenom, da se mu/ji omogoči kakovostnejše treniranje oz. tekmovanje, kot je   

predvideno v priloženem načrtu porabe sredstev. 

Ime in priimek športnika, ki se prijavlja na razpis: ____________________

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: _______________________
      

Kraj in datum:      Žig: 

 

Izjava športnika/-ce:

Športnik/-ca ______________________ izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so 

varnost naše prihodnosti sprejemam sodelovanje pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v 

fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema nagrade potrjujem sodelovanje pri promocijskih in 

oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Podpis: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Izjava staršev:

______________________  izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so varnost naše 

prihodnosti soglašam s sodelovanjem svoje

a. hčere 

b. sina       (ustrezno obkrožite)

pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema 

nagrade soglašam s sodelovanjem pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Ime in priimek starša: ____________________

Podpis starša: ___________________

Kraj in datum: ____________________

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

Napišite načrt predvidene potrebe po finančnih sredstvih prijavljenega športnika za kakovostno 
opravljanje treningov in priprav na športna tekmovanja, za nakup opreme, ki jo športnik potrebuje, 
za štartnine, stroške potovanj na tekmovanja, dodatne specialne priprave ali testiranja ipd. za 
obdobje 1 leta (od julija 2013 do julija 2014).
 
Sredstva sklada bodo namenjena predvsem tistim stroškom, ki jih mora športnik nositi sam (oz. 
njegova družina), z njimi pa si omogoči boljše razmere treniranja in tekmovanja.

 Namen (oprema, štartnina, testiranja, analize ...)                             Predvideni strošek (v EUR)

 

Trener naj na kratko opišite predvidene učinke navedenega načrta koriščenja sredstev za kariero 
športnika/-ce:

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Št. vzdrževanih članov družine: 

Št. zaposlenih članov družine: 

Višina bruto mesečnih prihodkov staršev:

                          Oče (€)                       Mama (€) 

Dec 2012   

Jan 2013   

Feb 2013   

*V primeru, da obstaja dvom glede resničnosti socialno ekonomskega statusa športnika si 
Zavarovalnica Triglav pridržuje pravico zahtevati od staršev kandidata, da predložijo izpisek plač za 
zadnje tri mesece.

Končni učni uspeh v letu 2011/12: ______________________

Obvezna priloga: kopija spričevala!

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 

PREDVIDENE POTREBE PO FINANČNIH SREDSTVIH  
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PRIJAVNI OBRAZEC IN IZJAVA 

OSNOVNI PODATKI

Ime in priimek športnika/-ce:
 

  

 
 
Ime in priimek trenerja ali 
mentorja:
 

 
 
Klub, društvo ali organizacija 
(točen naziv in naslov):

 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v prijavi resnični in da se strinjamo s pogoji prijave na razpis. 

Podpis športnika/-ce: ______________________

Podpis starša/-ev: ________________________   

Podpis trenerja: __________________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: ______________________

Kraj in datum: _______________________ 

Ime in priimek športnika/-ce: _____________________________________

 Tekmovanje (datum, kraj, disciplina, rang tekmovanja)                                                                

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

 

IZJAVA KLUBA

Športno društvo/klub/organizacija (polni naziv) ___________________________________

se strinja s pogoji pridobivanja sredstev iz sklada »Mladi so varnost naše prihodnosti«.

S podpisom jamčimo, da bodo pridobljena sredstva porabljena izključno za izbranega 

športnika/-ce in z namenom, da se mu/ji omogoči kakovostnejše treniranje oz. tekmovanje, kot je   

predvideno v priloženem načrtu porabe sredstev. 

Ime in priimek športnika, ki se prijavlja na razpis: ____________________

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

Podpis predsednika kluba ali odgovorne osebe: _______________________
      

Kraj in datum:      Žig: 

 

Izjava športnika/-ce:

Športnik/-ca ______________________ izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so 

varnost naše prihodnosti sprejemam sodelovanje pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v 

fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema nagrade potrjujem sodelovanje pri promocijskih in 

oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Podpis: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Izjava staršev:

______________________  izjavljam, da s kandidaturo za sredstva sklada Mladi so varnost naše 

prihodnosti soglašam s sodelovanjem svoje

a. hčere 

b. sina       (ustrezno obkrožite)

pri promocijskih aktivnostih vezanih na razpis, v fazi do zaključka razpisa. V primeru prejema 

nagrade soglašam s sodelovanjem pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav. 

Ime in priimek starša: ____________________

Podpis starša: ___________________

Kraj in datum: ____________________

Napišite načrt predvidene potrebe po finančnih sredstvih prijavljenega športnika za kakovostno 
opravljanje treningov in priprav na športna tekmovanja, za nakup opreme, ki jo športnik potrebuje, 
za štartnine, stroške potovanj na tekmovanja, dodatne specialne priprave ali testiranja ipd. za 
obdobje 1 leta (od julija 2013 do julija 2014).
 
Sredstva sklada bodo namenjena predvsem tistim stroškom, ki jih mora športnik nositi sam (oz. 
njegova družina), z njimi pa si omogoči boljše razmere treniranja in tekmovanja.

 Namen (oprema, štartnina, testiranja, analize ...)                             Predvideni strošek (v EUR)

 

Trener naj na kratko opišite predvidene učinke navedenega načrta koriščenja sredstev za kariero 
športnika/-ce:

Podpis trenerja ali mentorja: _____________________

www.triglav.si

Mladi so varnost naše prihodnosti.

Vse bo v redu.

Št. vzdrževanih članov družine: 

Št. zaposlenih članov družine: 

Višina bruto mesečnih prihodkov staršev:

                          Oče (€)                       Mama (€) 

Dec 2012   

Jan 2013   

Feb 2013   

*V primeru, da obstaja dvom glede resničnosti socialno ekonomskega statusa športnika si 
Zavarovalnica Triglav pridržuje pravico zahtevati od staršev kandidata, da predložijo izpisek plač za 
zadnje tri mesece.

Končni učni uspeh v letu 2011/12: ______________________

Obvezna priloga: kopija spričevala!

Skupaj prihodki (€)

SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS ŠPORTNIKA/-CE

ŠOLSKI USPEH ŠPORTNICE/ŠPORTNIKA
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