Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez in Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij,

Objavljajo z dnem, 23.11.2020 javni razpis za dodelitev finančne podpore –
štipendije za športnike iz socialno šibkih okolij za leto 2021
Skladno s Pravilnikom o izvajanju Botrstva v športu, se na razpis lahko prijavijo kandidati, stari
med 14 in 23 let. Skupni obseg razpisanih sredstev tega razpisa za leto 2020 je 60.000 EUR.

POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ ŠPORTNIKOM,
STARIM OD 14 DO 19 LET
Finančno podporo se dodeljuje obetavnim mladim športnikom te starostne skupine, ki živijo
v skromnih gmotnih in socialnih razmerah.
Pogoji za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeči:
- da v letu, za katerega velja razpis, športnik dopolni 14 let in še ne dopolni 20 let;
- da je državljan Republike Slovenije;
- da ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;
- da ima priporočilo trenerja, matičnega kluba ali društva, ki vsebuje kratko utemeljitev
razlogov za pridobitev podpore;
- da je klub ali društvo, v katerega je včlanjen športnik, član nacionalne panožne
športne zveza, ki je članica OKS-ZŠZ;
- da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana
ne presega 50 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji);
- da ni v rednem delovnem razmerju;
- da ni štipendist OKS-ZŠZ in ni prejemnik sredstev sklada vrhunskih športnikov.
V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:
- uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah - kopije vseh strani odločbe
centra za socialno delo o družinskih prejemkih (otroški dodatek, državna štipendija, denarna
socialna pomoč);

-

priporočilo trenerja, matičnega kluba ali društva za pridobitev podpore;
potrdilo kluba ali društva o članstvu;
potrdilo o rednem šolanju v tekočem letu in fotokopijo uradnega spričevala o
doseženem učnem uspehu;
kopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec tega razpisa.

Merila za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeča:
1) USPEŠNOST NA PODROČJU ŠPORTA
Športnik ima status športnika mladinskega razreda
Športnik ima status športnika državnega razreda
Športnik ima status športnika perspektivnega ali višjega razreda

ŠT. TOČK
10
20
30

Največje možno število točk, zbranih v tej kategoriji, je 30.
2) SOCIALNI STATUS
Četrti ali peti dohodkovni razred
Drugi ali tretji dohodkovni razred.
Prvi dohodkovni razred.

ŠT. TOČK
10
20
30

Največje možno število točk, zbranih v tej kategoriji, je 30.
3) DODATEK ZA USPEŠNOST V ŠOLI
Povprečna ocena v šolskem letu 2019/2020, nižja od 2,99
Povprečna ocena v šolskem letu 2019/2020, med 3,00 do 3,99
Povprečna ocena v šolskem letu 2019/2020, višja od 4,00

ŠT. TOČK
5
10
15

Največje možno število točk, zbranih v tej kategoriji, je 15.
Največje skupno število zbranih točk iz vseh treh kategorij je 75. Komisija ima pravico, da se v
posameznih primerih drugače odloči glede na celotno pregledano dokumentacijo, pri tem mora svoje
razloge pisno utemeljiti.

POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ ŠPORTNIKOM,
STARIM OD 20 DO 23 LET
Pravico za dodelitev te finančne podpore imajo športniki pod pogojem, da imajo status
kategoriziranega športnika, to je status mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega,
svetovnega ali olimpijskega razreda po veljavnem seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki
Sloveniji, ki ga izdaja OKS-ZŠZ in v tekočem koledarskem letu, za katerega velja razpis, še ne bodo
dopolnili 24 let.
Sredstva so namenjena športnikom, ki živijo v težjih socialnih razmerah in prihajajo iz okolja, v
katerem ne dobijo zadostne finančne podpore za izvedbo vadbenih programov in za uspešno
sodelovanje v športu.
Pogoji za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeči:
- da v letu, za katerega velja razpis, športnik dopolni 20 let in še ne dopolni 24 let;
- da je državljan Republike Slovenije;

-

da ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče.
da ima priporočilo trenerja, matičnega kluba ali društva, ki vsebuje kratko utemeljitev
razlogov za pridobitev podpore;
da je klub ali društvo, v katerega je včlanjen športnik, član nacionalne panožne športne zveza,
ki je članica OKS-ZŠZ;
da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne
presega 50 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji);
da ni v rednem delovnem razmerju;
da ni štipendist OKS-ZŠZ in ni prejemnik sredstev sklada vrhunskih športnikov.

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:
- uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah - kopije vseh strani odločbe centra
za socialno delo o družinskih prejemkih (otroški dodatek, državna štipendija, denarna
socialna pomoč);
- da ima priporočilo trenerja, matičnega kluba ali društva, ki vsebuje kratko utemeljitev
razlogov za pridobitev podpore;
- potrdilo o rednem šolanju v tekočem letu in fotokopijo uradnega spričevala o doseženem
učnem uspehu;
- kopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
- polno izpolnjen prijavni obrazec tega razpisa.
Merila za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeča:
1) USPEŠNOST NA PODROČJU ŠPORTA
Športnik ima status športnika mladinskega razreda
Športnik ima status športnika državnega razreda
Športnik ima status športnika perspektivnega razreda
Športnik ima status športnika mednarodnega razreda
Športnik ima status svetovnega razreda
Športnik ima status športnika olimpijskega razreda

ŠT. TOČK
5
10
15
20
25
30

Največje možno število točk, zbranih v tej kategoriji, je 30.
2) SOCIALNI STATUS
Četrti ali peti dohodkovni razred
Drugi ali tretji dohodkovni razred.
Prvi dohodkovni razred.

ŠT. TOČK
10
20
30

Največje možno število točk, zbranih v tej kategoriji, je 30.
3) DODATEK ZA USPEŠNOST V ŠOLI
Povprečna ocena v šolskem letu 2019/2020, nižja od 2,99 (6,99*)
Povprečna ocena v šolskem letu 2019/2020, med 3 (7*) do 3,99 (8,49)
Povprečna ocena v šolskem letu 2019/2020, višja od 4 (8,50*)

ŠT. TOČK
5
10
15

* Višješolski program.
Največje možno število točk, zbranih v tej kategoriji, je 15.
Največje skupno število zbranih točk iz vseh treh kategorij je 75. Komisija ima pravico, da se v
posameznih primerih drugače odloči glede na celotno pregledano dokumentacijo, pri tem mora svoje
razloge pisno utemeljiti.
Športniki, ki ustrezajo zapisanim pogojem in merilom skladnimi s Pravilnikom o izvajanju Botrstva v
športu, lahko vlogo za dodelitev podpore oddajo na obveznem priloženem obrazcu skupaj s potrebnimi
dokazili.
Pravočasno prispele popolne vloge na razpis, bo obravnavala s strani partnerjev projekta Botrstvo v
športu imenovana komisija. Kasnejše dopolnjevanje vloge ni možno.
Komisija lahko za razjasnitev dokumentacije pozove kandidate do predložitve morebitnih dodatnih
dokazil.
Sklepe o dodelitvi pomoči športnikom, bo izdala imenovana komisija predvidoma do konca januarja
2021, najkasneje pa do 15. marca 2021.
Pravice in dolžnosti izbranih prejemnikov štipendije bodo opredeljene z izdanim sklepom o dodelitvi
sredstev. Sklep prejme prejemnik sredstev, pošlje pa ga Zveza prijateljev mladine Ljubljana MostePolje.
Objava osebnih podatkov prejemnikov sredstev projekta Botrstvo v športu ni javna, so pa do
vpogleda v razdelitev in porabo sredstev upravičeni delujoči v projektu ter člani nadzornega odbora
Botrstva v športu.
Rok za pritožbe zoper sklep je 8 delovnih dni od pošiljanja sklepa vlagatelju. Morebitne pritožbe
zoper sklep se naslovi na Nadzorni svet programa Botrstvo v Sloveniji. O pritožbi odloči Nadzorni svet
Botrstva v Sloveniji.

Vlogo za dodelitev pomoči Botrstva v športu pošljete v pisni obliki na obveznem prijavnem
obrazcu za oddajo vloge na razpis in sicer s priporočeno pošiljko na naslov:
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje
Proletarska ulica 1, 1000 Ljubljana
S pripisom: Botrstvo v športu
Rok za oddajo vloge je ponedeljek, 21.12.2020. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti do vključno zadnjega dneva za oddajo.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na strokovno službo Botrstva v športu
(sport@boter.si).
Razpis je skupaj s prilogami objavljen 23. novembra 2020 na spletni strani Zveze Prijateljev
mladine Ljubljana Moste-Polje (www.zpmmoste.net), spletni strani Botrstva (www.boter.si) in
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (www.olympic.si).

ZVEZA PRIJATELJEV
MLADINE LJUBLJANA
MOSTE-POLJE

OLIMPIJSKI KOMITE
SLOVENIJE – ZDRUŽENJE
ŠPORTNIH ZVEZ

FUNDACIJA ZA PODPORO
ŠPORTNIKOM IZ SOCIALNO
ŠIBKIH OKOLIJ

Predsednica
Anita Ogulin

Predsednik
Bogdan Gabrovec

Predsednik uprave
Tomaž Barada

Priloge:
- Pravilnik o izvajanju Botrstva v športu
- Obrazec za oddajo vloge na razpis

