
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK 

O IZVAJANJU PROJEKTA GIBAJ, MLADINA! 2022 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(pojem) 

Pravilnik o izvajanju projekta Gibaj, mladina! 2022 ureja področje izvajanja projekta in dodeljevanja subvencij za 

vadbo obetavnim mladim teniškim igralkam in igralcem iz nespodbudnih družinskih okolij. 

 

II. IZVAJANJE PROJEKTA 

2. člen 

(izvajalec in partner projekta) 

Tenis Slovenija (v nadaljevanju: TS) je nosilka projekta Gibaj, mladina! (v nadaljevanju: projekt). Partner pri 

projektu je Zveza prijateljev mladine Moste-Polje.  

3. člen 

(zagotovitev sredstev) 

Sredstva na projektu se zagotovijo z donacijami fizičnih in pravnih oseb, z SMS donacijami (TENIS5 na 1919) 

ter z dražbami darovanih predmetov znanih Slovenk in Slovencev.  

4. člen 

(skrbnik donacij) 

Skrbnik pridobljenih finančnih sredstev za subvencioniranje športne vadbe obetavnih mladih teniških igralk in 

igralcev iz nespodbudnih družinskih okolij je Zveza prijateljev Mladine Moste-Polje.   

5. člen 

(ambasadorji projekta, naloge) 

Ambasadorji projekta so vsi vključeni organizatorji ter znane Slovenke in Slovenci, ki bodo donirali svoje 

predmete. Naloge ambasadorjev so širiti dobro ime projekta, pridobiti podporo drugih znanih Slovencev in 

Slovenk, opozarjati na akcijo preko svojih družbenih kanalov, biti prisotni na dogodkih, povabiti širšo javnost k 

sodelovanju pri projektu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. člen 

(promocija projekta) 

TS v sodelovanju z medijskimi partnerji skrbi za promocijo projekta. 

 

III. DODELJEVANJE SUBVENCIJ 

7. člen 

(javni razpis) 

TS je za podporo mladim teniškim igralkam in igralcem iz nespodbudnih družinskih okolij objavila 30. marca 

2022 z javnim razpisom za dodelitev finančne podpore (subvencije) za športno vadbo za leto 2022.  

Kandidatke in kandidati za pridobitev subvencije oddajo vloge pri svojem lokalnem teniškem klubu.  

Teniški klubi vse prejete vloge posredujejo po elektronski pošti s pripisom »GIBAJ, MLADINA! 2022” na: 

info@tenis-slovenija.si najkasneje do 1. junija 2022 do 24.00 ure. 

 

8. člen 

(komisija TS za pregledovanje vlog) 

TS za potrebe pregledovanja prispelih vlog imenuje komisijo v sestavi: Gregor Krušič, Tea Starc.  

 

9. člen 

(pogoji za prijavo) 

Pogoji za dodelitev subvencije teniški igralki ali igralcu so sledeči: 

• upravičenost do prejemanja otroškega dodatka,  

• državljnstvo Republike Slovenije, 

• priporočilo teniškega kluba, ki vsebuje kratko utemeljitev razlogov za pridobitev subvencije, 

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

10. člen 

(oddana vloga) 

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti: 

• V celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec tega razpisa, 
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• uradno potrjena dokazila - kopijo odločbe Centra za socialno delo o prejemu otroškega dodatka za leto, 

za katero velja razpis,  

• priporočilo trenerja matičnega teniškega kluba za pridobitev podpore.  

 

11. člen 

(dodelitev subvencije) 

Komisija TS bo pri pregledovanju prispelih vlog upoštevala naslednja merila: 

• Višina mesečnega otroškega dodatka v evrih, 

o Pod 100 € mesečno 10T 

o Nad 100 €mesečno 20T 

• Kategorizacijo športnika/ športnice, 

o Mladinski razred 10T 

o Državni razred  20T 

o Perspektivni ali višji razred 30T 

• Število let igranja tenisa. 

o Do 3 leta  10T 

o 3 do 5 let  20T 

o Nad 5 let  30T 

Komisija TS bo pri odločanju o višini dodeljene subvencije upoštevala točke pridobljene iz poprej omenjenih 

meril. Največje možno število dobljenih točk je 80. 

Število točk Subvencija (v evrih) 

20 200 € 

30 220 € 

40 230 € 

50 280 € 

60 320 € 

70 360 € 

80 400 € 

 

Pozitivno ocenjene vloge o prejeti subvenciji bodo klubom sporočene po elektronski pošti. 

 

12. člen 

(pritožba) 

Če posameznik meni, da mu je bila pravica do subvencije neutemeljeno zavrnjena, lahko vloži pritožbo na TS z 

utemeljitvijo. Komisija TS bo pritožbo obravnavala najkasneje v roku enega meseca po prejemu pritožbe. 

Odločitev Komisije TS je dokončna.  



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

(veljavnost pravilnika) 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga potrdita izvajalec in partner projekta. 

 

Ljubljana, dne 20. april 2022 

   

 

      Gregor Krušič, 

direktor Tenis Slovenije 


