
 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPIS GIBAJ, MLADINA! 2022 
 

Tenis Slovenija objavlja javni razpis za dodelitev finančne podpore (subvencije) za izvajanje trenažnih 
procesov mladih teniških igralk in igralcev iz nespodbudnih družinskih okolij v letu 2022. Subvencija se 
dodeljuje obetavnim mladim teniškim igralkam in igralcem do 18 let v enkratnem znesku v višini 200 oz. 
400 evrov. 

 

Pogoji za dodelitev subvencije teniški igralki ali igralcu so sledeči: 

 upravičenost do prejemanja otroškega dodatka,  

 državljanstvo Republike Slovenije, 

 priporočilo teniškega kluba, 

 da je teniški klub, v katerega je včlanjen/a, član Tenis Slovenije. 

 

V izkaz izpolnjevanja pogojev se mora predložiti: 

 v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec razpisa,  

 kopijo vseh strani odločbe Centra za socialno delo o prejemu otroškega dodatka (odločba mora biti 

veljavna v času objave razpisa), 

 priporočilo matičnega teniškega kluba z utemeljitvijo razlogov za pridobitev subvencije. 

Pravočasno prispele popolne vloge bo obravnavala imenovana komisija TS. Komisija lahko za razjasnitev 

dokumentacije pozove kandidate k dopolnitvi vloge.  

 

Merila za dodelitev subvencije 

1. Višina otroškega dodatka v evrih  

 višina otroškega dodatka do 100 EUR    10 točk 

 višina otroškega dodatka nad 100 EUR   20 točk 

Največje možno število točk, zbranih v tej kategoriji, je 20. 

 

2. Kategorizacija športnice/ športnika* 

 mladinski razred     10 točk 

 državni razred      20 točk 

 perspektivni ali višji razred    30 točk 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*Kategorizacijo posameznika bo komisija ob obravnavi vloge preverila v evidenci kategoriziranih športnikov 

OKS  

Največje možno število točk, zbranih v tej kategoriji, je 30. 

 

3. Število let igranja tenisa  

 do 3 leta                   10 točk 

 3 – 5 let      20 točk 

 Več kot 5 let      30 točk 

Največje možno število točk, zbranih v tej kategoriji, je 30.  

Največje skupno število zbranih točk iz vseh treh kategorij je 80. Komisija ima pravico, da se v posameznih 

primerih drugače odloči glede na pregledano celotno dokumentacijo, pri tem mora svoje razloge pisno 

utemeljiti. 

 

Zakoniti zastopniki teniških igralk in igralcev, ki ustrezajo zapisanim pogojem lahko vlogo za dodelitev subvencije 

oddajo na priloženem obrazcu skupaj s potrebnimi dokazili pri matičnem teniškem klubu.  

Teniški klubi vse prejete vloge posredujejo po elektronski pošti s pripisom ”GIBAJ, MLADINA! 2022” na: 
info@tenis-slovenija.si najkasneje do 1. junij 2022, do 24.00 ure. 

Pozitivno rešene vloge o prejetih subvencijah bodo zakonitim zastopnikom teniških igralk oz. igralcev sporočene 
po elektronski pošti na njihov elektronski naslov do konca meseca junija. Enkratni znesek subvencije bo 
nakazan na transijski račun zakonitega zastopnika posamezne teniške igralke oz. igralca.  

 

 

 

 

        Gregor Krušič, direktor Tenis Slovenija 

 

 

 

Priloge: 

- Prijavni obrazec za oddajo vloge na razpis  
- Obrazec za podano priporočilo matičnega kluba 

https://www.olympic.si/evidenca
file://///Users/spelalampe/Dropbox%20(Tenis-Slovenija)/Tenis-Slovenija%20Team%20Folder/Marketing/Produkti%20in%20dogodki/Obstoječi%20izvajajoči%20produkti/Gibaj,%20mladina!/2022/1%20Razpis/info@tenis-slovenija.si

