“Na podlagi 14. člena Statuta ustanove Fundacija Mima, ustanova za mlade upe,
je Uprava Fundacije Mima, na svoji seji dne 1.10.2018, sprejela”
PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU IN FINANCIRANJU MLADIH OBETAVNIH
ŠPORTNIKOV
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe (v nadaljevanju: Fundacija Mima) sta
ustanovila Mima Jaušovec in Humanitarno društvo Rotaract klub Maribor z
namenom štipendiranja in financiranja mladih športnikov, ki so potrebni
finančne pomoči, starostne kategorije do 18 let iz Republike Slovenije z
namenom usmerjanja mladih k vrhunskem ali kakovostnem športu.
S tem pravilnikom se določa pogoje in kriterije za dodelitev finančnih sredstev
športnikom.
POGOJI
2. člen
Pogoji za pridobitev so naslednji:
 da športnik v koledarskem letu do razpisa še ni dopolnil 18 let,
 da ima družina športnika šibek socialni status,
 da je državljan Republike Slovenije,
 da ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče,
 da je športno aktiven v šolskih oziroma obšolskih dejavnostih ali
športnem društvu oziroma klubu.
V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti naslednjo
dokumentacijo:
 dokazilo o starosti , prebivanju in nacionalnosti (npr. fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista),
 fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev ali skrbnikov,
 priporočilo učitelja športne vzgoje in (ali) trenerja,
 priporočilo starša ali skrbnika, ki opredeli razloge za pridobitev
podpore in namena koriščenja podpore.
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POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
3. člen
Finančna sredstva športnikom se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga
objavi Uprava Fundacije Mima.
Razpis opredeljuje pogoje za pridobitev finančnih sredstev, zahtevano
dokumentacijo, roke za oddajo vloge, višino razpisanih sredstev in ostale
morebitne vsebine.
4. člen
V razpisanem roku prispele vloge obravnava komisija, ki jo predhodno v ta
namen s sklepom imenuje Uprava Fundacije Mima. Komisija oblikuje strokovno
mnenje o izpolnjevanju pogojev iz 2. člena tega pravilnika na osnovi zbrane
dokumentacije in pridobljenih informacij in predlog razdelitve finančnih
sredstev med športnike, ki te pogoje izpolnjujejo.
5. člen
Na podlagi vloge in strokovnega mnenja komisije, o (ne)dodelitvi finančnih
sredstev, s sklepom odloči Uprava Fundacije Mima. Rok za izdajo sklepa je 30 dni
po zaključku razpisa.
V sklepu o dodelitvi finančnih sredstev se določi obseg dodeljenih sredstev,
morebitne obveznosti prejemnika sredstev in nadzor nad izpolnjevanjem
obveznosti prejemnikov finančnih sredstev.
6. člen
Rok za pritožne zoper sklep Uprave Fundacija Mima je 8 dni. Pritožbo se naslovi
na Fundacijo Mima v pisni obliki. O pritožbi odloči komisija za podeljevanje
sredstev.
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MERILA
7. člen

MERILO

DOHODKI NA OSEBO V
GOSPODINJSTVU

PRIPOROČILA

SUBJEKTIVNA OCENA
(DRUGO)

REZULTAT

ODSTOTEK V
SKUPNI OCENI

MOŽNOSTI

50%

10,000 € - 25 točk
20,000 € - 20 točk
30,000 € - 15 točk
več kot 30,000 € - 0
točk

30%

TRENER – 10 točk
UČITELJ ŠPORTNE
VZGOJE – 10 točk

20%

100%

OCENA V
TOČKAH

od 0 do 20 točk

Največ 100 TOČK
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VIŠINA IN OBSEG FINANČNIH SREDSTEV
8. člen
Višina finančnih sredstev je odvisna od zbranih sredstev za posamezni razpis
Fundacije Mima.
IZVEDBA FINANČNE PODPORE
9. člen
Finančna sredstva na razpisu izbranim športnikom se dodelijo v enkratnem
znesku na TRR starša ali zakonitega zastopnika v roku 30. dni od izdaje sklepa
Uprave Fundacije Mima o dodelitvi finančnih sredstev.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik sprejme Uprava Fundacije Mima.

Maribor, 1. oktober 2018

Fundacija Mima
predsednica Uprave
Mima Jaušovec
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