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1. UVOD
Ustanovo Uresničimo sanje smo ustanovili na pobudo treh vrhunskih
slovenskih športnikov. Luka Dončić, Jaka Bijol in Robert Kristan so se
odločili pomagati otrokom pri uresničitvi njihovih skritih športnih ambicij,
ki jim zaradi finančnih preprek morda nikoli ne bi bile dosegljive.

2. NAMEN RAZPISA
Osnovni namen zbiranja sredstev preko ustanove je finančna in
materialna pomoč otrokom in mladostnikom s področja Slovenije, ki se
želijo ukvarjati s športom:
•

prva oblika pomoči je namenjena osnovnošolskim otrokom,
ki se želijo resno ukvarjati s športom, vendar jim stroški vadnin
predstavljajo oviro. Omogočiti jim želimo nemoteno treniranje, tako,
da smo jim pripravljeni kriti vadnino za celo sezono.

•

del sredstev bo namenjen mladoletnim otrokom iz različnih športnih
panog, ki potrebujejo športno opremo, sredstva za udeležbo na
tekmovanjih, sredstva za udeležbo na športnem kampu matične
zveze, sredstva za najem prostorov za trening, itd …

•

del sredstev, pa bo namenjen športnikom, bivšim športnikom in
športnikom, ki so zaradi sklopa nesrečnih dogodkov postali invalidi, ki
nujno potrebujejo pomoč za izboljšanje trenutne življenjske situacije

3. POGOJI ZA DODELITEV POMOČI
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•

da kandidat v času razpisa obiskuje osnovno šolo in ni starejši od 15
let

•

da ima družina kandidata nizke prihodke in šibek premoženjski
položaj

•

da ima kandidat v Republiki Sloveniji stalno prebivališče

•

da je kandidat športno aktiven v šolskih oziroma obšolskih
dejavnostih ali športnem društvu/ klubu
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4. VIŠINA SREDSTEV
Višina finančnih sredstev je odvisna od zbranih sredstev za posamezni
razpis ustanove. Finančna sredstva se na razpisu izbranim kandidatom
nakažejo na TRR starša ali skrbnika, ali pa se izplačajo športnemu
društvu/klubu, v okviru katerega se športno udejstvuje na razpisu izbrani
kandidat.

5. RAZPISNA KOMISIJA
Razpisna komisija bo o kandidatih odločala individualno po prejemu
prijavnih obrazcev in popolne dokumentacije. Prijavljeni posamezniki
in njihovi starši ali skrbniki s prijavo na razpis soglašajo, da imajo člani
komisije dostop do vseh podatkov in informacij iz posredovanih vlog, ter
drugih podatkov o kandidatih za namen izvedbe tega razpisa.

6. IZBOR KANDIDATOV
Razpisna komisija bo izmed vseh prejetih obrazcev izbrala kandidate za
posamezno obliko pomoči. Pri tem se bo komisija oprla na točkovanje
po spodaj navedenih merilih:
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•

število izbranih kandidatov in obdobje trajanja pomoči je odvisno od
razpoložljivih sredstev ustanove in okoliščin vsakega posameznega
primera.

•

na osnovi obrazca in pridobljenih informacij komisija za vsakega
izbranega kandidata izda sklep o dodelitvi sredstev, v katerem se
določi obseg dodeljenih sredstev, morebitne obveznosti prejemnika
sredstev in nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti prejemnikov
sredstev

•

sklepa o izboru kandidatov komisiji ni potrebno obrazložiti. Ustanova
tudi ne obvešča neizbranih kandidatov o tem, da niso bili izbrani

•

Ustanova z izbranimi kandidati sklene pogodbo o dodelitvi finančne
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pomoči. V vsaki takšni pogodbi je določeno tudi, da lahko Ustanova
kadarkoli in brez navedbe razloga odstopi od pogodbe o dodelitvi
finančne pomoči. V pogodbi je prejemnik pomoči izrecno opozorjen
tudi na to, da lahko Ustanova zahteva vračilo že izplačanih sredstev,
če se izkaže, da je kandidat v obrazcu navajal neresnične podatke, ali
da ji je priložil neverodostojna dokazila o izpolnjevanju pogojev
•

v vsaki pogodbi je določeno, da mora v času prejemanja sredstev
kandidat ob vsakem zaključku šolskega leta Ustanovi predložiti
kopijo šolskega spričevala in da lahko Ustanova od njega kadarkoli
zahteva razkritje informacij o šolskih ocenah v zahtevanem obdobju.
Če Komisija oceni, da šolski uspeh ni dovolj dober, lahko odstopi od
pogodbe

•

zoper odločitve Komisije ni pritožbe

7. DOLŽNOSTI PREJEMNIKOV
FINANČNIH SREDSTEV
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•

prejemniki finančnih sredstev soglašajo, da bodo vestno hodili na
treninge in tekmovanja in se po najboljših močeh trudili za svoj
napredek

•

da bodo pošiljali mesečna poročila o svoji udeležbi na treningih in
tekma, ki morajo vsebovati vsaj 80 % udeležbo (razlog za neudeležbo
je lahko le bolezen ali nujni osebni razlogi)

•

prejemnik finančnih sredstev se zavezuje, da bo varoval vrednote,
povezane s posamezno panogo oz. področjem, s katerim se ukvarja,
in da bo deloval v skladu s temi vrednotami.

•

zavezujejo se, da ne bodo uporabljali dopinga in drugih sredstev,
ki kvarijo njihov osebni ugled ali prinašajo nepošteno tekmovalno
prednost

•

prejemnik finančnih sredstev je dolžan predložiti potrdila o namenu
porabe finančne pomoči
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•

če prejemnik huje krši varovanje vrednot, ugleda in integritete
posamezne panoge oziroma področja, se mu sredstva lahko ukine in
jih bo primoran vrniti

8. PRIJAVA NA RAZPIS
•

pravilno izpolnjen obrazec za prijavo

•

dokazilo o starosti in stalnem prebivališču (fotokopija osebne
izkaznice ali potnega lista)

•

fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev ali skrbnikov

•

popis nepremičnin v lasti staršev ali skrbnikov

•

priporočilo učitelja športne vzgoje in/ali trenerja

•

pojasnilo kandidata, starša ali skrbnika, v katerem so opredeljeni
razlogi za pridobitev podpore in namena koriščenja podpore

•

pisno soglasje staršev ali skrbnikov kandidata, da dovoljujejo, da
ustanova resničnost navedenih podatkov preveri pri osnovni šoli, ki jo
kandidat obiskuje in pri športnem klubu, v katerem kandidat trenira

9. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijave s prilogami morajo biti v zaprti ovojnici poslane na naslov:
Ustanova Uresničimo Sanje, Ulica Metoda Mikuža 18, 1000 Ljubljana. Za
pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo priporočeno oddane na
pošto najkasneje do petka, 17. decembra 2021. Nepravočasno prejete
ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane. O prejemnikih pomoči
bodo kandidati obveščeni. Skladno s pogoji razpisa morajo prijavitelji
v prijavi poleg v razpisu priloženih obrazcev posredovati tudi vse
druge zahtevane dokumente, dokazila in vsebine. Z oddajo vloge v
okviru razpisa »Uresničimo sanje 2021« prijavitelji soglašajo, da lahko
oddane podatke v vlogi za namen razpisa pregledujejo in na osnovi njih
odločajo vsi člani komisije.
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10. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko kandidati dobijo na
e-naslovu: ernest.novak@uresnicimosanje.si do zaključka razpisa.
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