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1. Uvod

Zavarovalnica Triglav, d.d., veliko sponzorskih sredstev namenja uveljavljenim društvom, klubom, zavodom, ki že vrsto 
let delujejo na svojih področjih in s svojimi dosežki blagovni znamki zagotavljajo dodano vrednost in ugled. Že leta 
2013 smo se v Zavarovalnici Triglav, d.d. (Zavarovalnica Triglav), odločili, da podpremo tudi mlade, še neuveljavljene 
nadarjene posameznike, ki imajo zaradi težjih gospodarskih in socialnih razmer vse več ovir pri uresničevanju svojih 
potencialov, kar počnemo še danes, ko bomo podprli že 6. generacijo mladih talentov.

Na pomoč želimo priskočiti mladim različnih talentov, znanj in ambicij ter prispevati k temu, da bodo lažje razvili svoje 
potenciale. Verjamemo, da vsaka podpora mladih upov danes prinaša celotni družbi dodano vrednost za jutri, saj so 
mladi varnost naše prihodnosti.

2. Namen razpisa

Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, bo na podlagi razpisa »Mladi upi 2018« 
finančno podprl izbrane nadarjene mlade upe s področij športa, umetnosti, znanosti in mlade para-športnike ter jim 
tako olajšal razvojno pot ali pomagal pri uresničitvi zastavljenih projektov. Z razpisom in vzporednimi komunikacijski-
mi aktivnostmi želita Zavarovalnica Triglav in njen zavod Vse bo v redu širši javnosti predstaviti nadobudne in perspek-
tivne mlade ljudi iz vse Slovenije ter skozi njihove ambicije izpostaviti pomen razvoja mladih talentov za prihodnost 
naše družbe.

Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu želita s tem projektom dati tudi pozitiven zgled in prispevati k reševanju 
trenutne družbene problematike; v tem primeru pomanjkanja sredstev za razvoj perspektivnih mladih ljudi.

S svojim delovanjem in vzorom želi Zavarovalnica Triglav tudi druga podjetja in posameznike spodbuditi k podpori 
nadarjenih mladih posameznikov. 

Cilj razpisa je dodelitev finančnih sredstev, s katerimi bodo prejemniki lahko uresničili zadane cilje in sledili svoji viziji.

3. Potek razpisa

Razpis je namenjen mladim športnikom in para-športnikom, ki v športu dosegajo nadpovprečne rezultate, mladim 
umetnikom, ki v umetnosti kažejo nadpovprečno nadarjenost ter mladim znanstvenikom, ki v znanosti razvijajo nove 
prodorne zamisli ali so njihovi avtorji ter imajo pri svojem področju delovanja mentorje oz. trenerje, ki lahko jamčijo za 
njihove dosežke in perspektivnost, ki jo lahko tudi potrdijo.

K sodelovanju vabimo mlade talentirane športnike, para-športnike in umetnike, stare od 16 do 19 let ter mlade talen-
tirane znanstvenike, stare od 17 do 20 let.

Razpisna komisija bo izmed vseh prejetih prijav na osnovi meril razpisa pripravila OŽJI IZBOR FINALISTOV, in sicer bo v 
ožji izbor finalistov uvrstila:

• do 20 mladih nadarjenih posameznikov s področij športa, para-športa, umetnosti in znanosti. Kandidate, ki se bodo 
uvrstili v ožji izbor finalistov, bomo javnosti predstavili na spletnih straneh www.mladi-upi.si.

Izmed kandidatov, ki se bodo uvrstili v ožji izbor finalistov, bo Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno 
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odgovorne aktivnosti, finančno skupno podprl najmanj 7 nadarjenih posameznikov:

• najmanj 6 mladih posameznikov bo na osnovi dogovorjenih meril izbrala razpisna komisija;
• 1 nadarjen posameznik pa bo nagrajen na osnovi javnega glasovanja na spletni strani www.mladi-upi.si.

4. Višina sredstev

Sredstva, ki se bodo v okviru razpisa »Mladi upi 2018« razdelila med mlade talente po izboru komisije in glasovanju na 
spletni strani, bo prispeval Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti.

Sredstva se bodo razdelila med izbrane mlade športnike, para-športnike, umetnike in znanstvenike. Sredstva se bodo 
med izbrane mlade upe razdelila glede na končno skupno višino sredstev »sklada« za mlade upe in glede na končno 
število izbranih prejemnikov finančne podpore.

Predvidena višina sklada: do 40.000 evrov.

Sredstva v okviru tega razpisa lahko črpa samo klub, društvo, šola ali drugi javni zavod, v okviru katerega deluje mla-
di posameznik na področju športa, para športa, umetnosti ali znanosti, izrecno za namene potreb razvoja izbranega 
nadarjenega posameznika.

Opomba: v letu 2013 so skupna sredstva sklada razpisa Mladi upi znašala 60.000 evrov, v letu 2014, 2015 in 2016 
50.000 evrov, v letu 2017 pa 51.000 evrov.

5. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis »Mladi upi« se lahko prijavijo posamezniki, ki v osnovi izpolnjujejo naslednje pogoje:

• so državljani Republike Slovenije, stari od 16 do 19 let (mladi športniki, para-športniki in umetniki, ki so ali bodo v 
letu 2018 dopolnili 16, 17, 18 ali 19 let in mladi znanstveniki, ki so ali bodo v letu 2018 dopolnili 17, 18, 19 ali 20 let);

• na svojem področju izstopajo iz povprečja in so mednarodno konkurenčni, kar izkažejo predvsem s pisnimi dokazili o 
perspektivnih športnih, para športnih, umetniških ali znanstvenih dosežkih na državni ali mednarodni ravni;

• za področje, s katerim se ukvarjajo, ne prejemajo plačila ali nimajo osebnih sponzorjev in drugih vrst urejenega vira 
financiranja zunaj organizacije, kjer delujejo. Prejemniki kadrovskih, državnih, OKS štipendij se na razpis lahko prijavi-
jo. Vrsto štipendije in znesek pa morajo navesti na obrazcu št. 5 (socialno-ekonomski status »mladega upa«).

• imajo mentorja, trenerja ali učitelja, ki lahko jamči za njihove dosežke oz. potrdi njihov talent;
• prijavitelj mladega športnika ali mladega para-športnika je njegov športni klub ali športno društvo; prijavitelj nadar-

jenega mladega upa s področij umetnosti ali znanosti je šola, javni zavod oz. organizacija, v okviru katere deluje pod 
vodstvom učitelja ali mentorja;

• pošljejo pravilno in v celoti izpolnjeno prijavo na razpis ter priložijo vsa zahtevana dokazila in soglasja oz. izjave (točka 
13 tega razpisa).

V razpisu lahko sodelujejo samo posamezniki. Skupine, društva ali klubi v razpisu ne morejo sodelovati. Klub, društvo, 
javni zavod, šola, šolska sekcija je le prijavitelj svojega nadarjenega posameznika. Dodeljena sredstva se lahko porabijo 
izključno za potrebe posameznika, za katerega je vloga oddana, za uresničitev projektov, katerih avtor ali pobudnik je 
izbrani posameznik.
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Prijave, ki ne bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo razpisna komisija izločila iz razpisa in o tem prijavitelja pisno obve-
stila. Nepopolne prijave bo na zahtevo komisije treba dopolniti v roku 3 delovnih dni.

6. Opredelitev področij razpisa

Na razpis se lahko prijavijo vsi mladi s področij športa, para-športa in umetnosti, stari od 16 do 19 let in mladi, s podro-
čja znanosti, stari od 17 do 20 let, ki se sistematično ukvarjajo s katerim koli športom, para športom ali so dejavni na 
katerem koli področju umetnosti ali znanosti, z namenom doseganja vrhunskih rezultatov.

Pravico do prijave imajo tako:
• mladi športniki in para-športniki kolektivnih in individualnih zvrsti (olimpijskih in neolimpijskih športov, vključno z 

ekstremnimi športi),
• mladi iz različnih vej umetnosti (na primer glasbena, likovna, gledališčna, filmska, plesna, besedna in spletna ume-

tnost…) 

in

• mladi, ki delujejo na različnih poljih znanosti (na primer eksaktne in naravoslovne znanosti, tehnične znanosti, medi-
cinske znanosti, agrarne, družbene in humanistične znanosti…).

Razpisna komisija lahko oceni, da določena vloga ne spada v nobeno od področij tega razpisa in jo na osnovi tega izloči.

7. Razpisna komisija

Razpisno komisijo, ki bo izmed vseh prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor finalistov in izmed teh izbrala prejemni-
ke finančnih sredstev, bodo sestavljali ugledni strokovnjaki, ki delujejo na področjih, navedenih v razpisu. Kandidate za 
člane komisije k sodelovanju povabi razpisovalec. Poleg strokovnih članov bo v komisiji tudi predstavnik Zavarovalnice 
Triglav. Člane komisije bomo na spletni strani www.mladi-upi.si predstavili po objavi ožjega kroga finalistov razpisa. 

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.

8. Merila za uvrstitev kandidatov v ožji izbor finalistov (do 20 kandidatov)

Razpisna komisija bo izmed vseh prejetih vlog, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, izbrala ožji izbordo 20 finalistov.  
Pri tem se bo komisija oprla na točkovanje po spodaj navedenih merilih:

I. dosežki na področju znanosti, umetnosti, športa ali para športa na tekmovanjih, razstavah, srečanjih in drugih 
    dogodkih, ki odražajo dosežke posameznika na občinski, državni ali mednarodni ravni;
II. vizija in cilji mladega upa, ki jih izražata motivacijski pismi mladega upa in njegovega trenerja/mentorja/učitelja;
III. predlagan načrt porabe sredstev v obdobju januar 2019–januar 2020;
IV. socialno-ekonomski status družine;
V. končni učni uspeh v šolskem letu 2017/2018.

Za vsako merilo bo komisija podelila od najmanj 1 do največ 5 točk.
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Pri ožjem izboru finalistov bo komisija za vsako merilo določila tudi pomembnost merila (ponder*).
* Ponder pri enem kriteriju ne bo nujno enak za vsa štiri področja (šport, para-šport, umetnost, znanost), morebitne raz-
like v ponderjih med področji sprejme komisija.

Končno odločitev in ožji izbor do 20 finalistov sprejme razpisna komisija na podlagi zbranih točk in danih dejstev, pre-
dloženih v razpisnih vlogah, ter subjektivne presoje članov razpisne komisije.

Razpisna komisija se lahko v sklopu in za potrebe razpisa, torej ocenjevanja posameznega na razpis prijavljenega kan-
didata, posvetuje z zunanjimi strokovnjaki, institucijami ali organizacijami, in sicer z namenom pridobitve dodatnih 
strokovnih mnenj, priporočil ali podatkov o naravi ali dosežkih posameznega kandidata.

Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni mogoč ugovor ali pritožba. Prav tako zaradi varovanja osebnih podatkov 
prijavljenih na razpis ni mogoč vpogled v podeljevanje točk sodelujočim oz. prijavljenim na razpis »Mladi upi 2018« 
(mogoč je le vpogled v podeljevanje točk prijavljenemu kandidatu samemu).

Če razpisna komisija po ožjem izboru do 20 finalistov ugotovi, da kateri od finalistov ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kar 
v času izbora komisiji ni bilo znano ali ni bilo mogoče ugotoviti, oziroma se izkaže, da je komisija določenega finalista 
ožjega kroga izbrala na podlagi zmotnih, nepopolnih ali zavajajočih informacij in je to odločujoče vplivalo na točk-
ovanje, lahko komisija takega kandidata izloči s seznama ožjega kroga finalistov in nanj uvrsti drugega kandidata, ki 
ustreza razpisnim pogojem in glede na druge kandidate dosega višje število točk.

9. Dolžnosti kandidatov izbranih v ožji izbor (do 20 finalistov)

S prijavo na razpis se kandidati in njihovi starši ali skrbniki, mentorji/učitelji/trenerji strinjajo, da Zavarovalnica Triglav, d.d., 
in Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, za namen promocije projekta »Mladi upi 
2018«:

• objavita predstavitev in osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, športna ali umetniška ali znanstvena disciplina, špor-
tni klub/društvo/organizacija/šola ali javni zavod, leto rojstva, kraj bivanja, ime trenerja/mentorja/učitelja, dosežke, zgod-
bo in cilje za prihodnost, povzetek učiteljevega/trenerjevega/mentorjevega pisma ter druge relevantne vsebine oddane 
vloge v razpisu) na spletnih straneh www.mladi-upi.si, www.triglav.eu, www.vsebovredu.si, na družbenih omrežjih in v 
drugih komunikacijskih kanalih oz. gradivih Zavarovalnice Triglav, d.d., in Vse bo v redu, zavoda Zavarovalnice Triglav za 
družbeno odgovorne aktivnosti, kar vključuje tudi vse medije, v katerih bosta Zavarovalnica Triglav, d.d., in Vse bo v redu, 
zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, promovirala projekt »Mladi upi« in s tem tudi kandidate za 
prejem finančne podpore;

• objavita pridobljene fotografije ali video posnetke kandidata (mladega upa) na spletnih straneh www.mladi-upi.si, www.
triglav.eu in www.vsebovredu.si, na družbenih omrežjih, prav tako lahko navedeni material uporabi v drugih komunikacij-
skih, promocijskih in oglaševalskih gradivih;

• pozoveta kandidata, starše ali skrbnike in trenerja/mentorja/učitelja, da sodelujejo v različnih promocijskih aktivnostih, ki 
bodo potekale v času oz. po zaključku razpisa; kandidat se mora glede na razpoložljivi čas odzvati in sodelovati pri pripravi 
promocijskih aktivnosti;

• pozoveta kandidata, da se zanj pripravijo dodatni predstavitveni materiali, spletna video predstavitev na spletnih straneh 
www.mladi-upi.si, www.triglav.eu in www.vsebovredu.si, intervjuji, prispevki in drugi promocijski materiali za komunici-
ranje ali oglaševanje projekta tako na spletnih straneh www.mladi-upi.si, www.triglav.eu in www.vsebovredu.si, kot tudi 
na drugih spletnih in družbenih omrežjih ter v drugih medijih, kjer bosta Zavarovalnica Triglav, d.d., in Vse bo v redu, zavod 
Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, izvajala promocijo projekta »Mladi upi«.
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Časovna in vsebinska opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih finalistov:
• uporaba in objava fotografij ter predstavitvenih materialov posameznega kandidata na spletnih straneh www.mladi-upi.

si, www.triglav.eu, www.vsebovredu.si in na spletnih straneh ter družbenih omrežjih (FB, Youtube, Twitter ipd.) Zavaro-
valnice Triglav, d. d., in Vse bo v redu, zavoda Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, za neomejeno obdo-
bje (glede na potrebe Zavarovalnice Triglav, d. d., in Vse bo v redu, zavoda Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne 
aktivnosti);

• uporaba fotografij in predstavitvenih materialov posameznega kandidata v drugih medijih javnega dosega za obdobje 
največ 5 let.

 10. Merila za izbor prejemnikov sredstev iz »sklada« za mlade upe

Razpisna komisija bo izmed ožjega kroga finalistov izbrala prejemnike sredstev iz »sklada« za mlade upe. Pri tem se bo 
komisija oprla na točkovanje po spodaj navedenih merilih:

I.  celostna ocena »mladega upa«, pridobljena na podlagi vseh informacij, podanih v vlogi, s poudarkom na  
        predvidenih učinkih sredstev iz »sklada« na uresničitev vizije in ciljev v umetniškem ali znanstvenem ali športnem,       
        para športnem razvoju in dokazovanju;
II.    dosežki na področju znanosti, umetnosti ali športa, para-športa  na tekmovanjih, razstavah, srečanjih  
in    drugih dogodkih, ki odražajo dosežke posameznika na občinski, državni ali mednarodni ravni;
III.   vizija in cilji mladega upa, ki jih izražata motivacijski pismi mladega upa in njegovega trenerja/mentorja/učitelja;
IV.   socialno-ekonomski status kandidata;
V.    končni učni uspeh v šolskem letu 2017/2018.

Za vsako merilo bo komisija podelila od najmanj 1 do največ 5 točk. Pri izboru bo komisija za vsako merilo določila tudi 
pomembnost merila (ponder*). 
* Ponder pri enem kriteriju ne bo nujno enak za vsa štiri področja (šport, para šport, umetnost, znanost), morebitne razli-
ke v ponderjih med področji sprejme komisija.

Končno odločitev in izbor prejemnikov sredstev iz »sklada« za mlade upe sprejme razpisna komisija na podlagi zbranih 
točk in danih dejstev, predloženih v razpisnih vlogah, ter subjektivne presoje članov razpisne komisije.

Razpisna komisija se lahko v sklopu in za potrebe razpisa, torej ocenjevanja posameznega na razpis prijavljenega kan-
didata, posvetuje z zunanjimi strokovnjaki, institucijami ali organizacijami, in sicer z namenom pridobitve dodatnih 
strokovnih mnenj, priporočil ali podatkov o naravi ali dosežkih posameznega kandidata.

Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni mogoč ugovor ali pritožba. Prav tako zaradi varovanja osebnih podatkov 
prijavljenih na razpis ni mogoč vpogled v podeljevanje točk sodelujočim oz. prijavljenim na razpis »Mladi upi« (mogoč 
je le vpogled v podeljevanje točk prijavljenemu kandidatu samemu).

Če razpisna komisija po izboru prejemnikov sredstev iz »sklada« za mlade upe ugotovi, da kateri od izbranih kandidatov 
ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kar v času izbora komisiji ni bilo znano ali ni bilo mogoče ugotoviti, oziroma se izkaže, 
da je komisija določenega finalista izbrala kot prejemnika sredstev na podlagi zmotnih, nepopolnih ali zavajajočih 
informacij in je to odločujoče vplivalo na točkovanje, lahko komisija takega kandidata izloči s seznama prejemnikov 
sredstev in nanj uvrsti drugega kandidata, ki ustreza razpisnim pogojem in glede na druge kandidate dosega višje 
število točk.
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Po enakem postopku in merilih se lahko nadomesti tudi v ožji krog izbran finalist, ki tekom promocijskih aktivnosti in 
nadaljnjega izbora ne izpolnjuje dolžnosti, navedenih pod točkama 9 in 12 tega razpisa.

Sredstva »sklada«, ki se razdelijo med prejemnike finančnih sredstev, se lahko razdelijo sorazmerno med vse prejemni-
ke ali pa nesorazmerno, glede na disciplino, potrebe in socialno ekonomski status prejemnika finančnih sredstev.  

11. Način črpanja finančnih sredstev

Finančna sredstva, ki se dodelijo mladim upom, izbranim na podlagi ocene komisije in javnega glasovanja, iz sklada 
črpajo športni klubi, društva, šole, javni zavodi ali druge organizacije, v katerih so posamezniki aktivno vključeni in 
vpisani. Klubi, društva, šole, javni zavodi ali druge organizacije se pogodbeno zavežejo, da bodo sredstva porabljena 
izključno v podporo izbranemu mlademu upu, v skladu s planom porabe sredstev (nabava potrebne opreme, plačilo s 
tekmovanji povezanih stroškov, dodatnega mentorstva, šolanja ali treniranja, nakup potrebnih materialov, študijske 
opreme, rekvizitov, sestavin ipd.), kar so razpisovalcu tudi dolžna dokazati.

V primeru nenamenske porabe denarnih sredstev so organizacije dolžne vrniti ta sredstva v celoti skupaj s pripadajoči-
mi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev. Sredstva, dodeljena kandidatom, niso prenosljiva.

12. Dolžnosti prejemnikov finančnih sredstev

• Prejemniki finančnih sredstev soglašajo, da bodo na poziv Zavarovalnice Triglav, d. d., in Vse bo v redu, zavoda Zava-
rovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, sodelovali v oglaševalskih akcijah in drugih promocijskih aktiv-
nostih projekta »Mladi upi 2018« Zavarovalnice Triglav, d.d., in Vse bo v redu, zavoda Zavarovalnice Triglav za družbe-
no odgovorne aktivnosti, tako za potrebe elektronskih (televizija, radio in splet) kot tiskanih medijev (časopisi, revije 
idr.).

• 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. Športni upi se zavezujejo, da ne bodo uporabljali 
dopinga in drugih sredstev, ki kvarijo njihov osebni ugled ali prinašajo nepošteno tekmovalno prednost; mladi upi s 
področij znanosti in umetnosti se zavezujejo, da bodo ravnali skladno s pravnimi in etičnimi normami svojega podro-
čja, zlasti, a ne izključno, s pravili varstva intelektualne lastnine.

• Prejemnik finančnih sredstev je dolžan v roku enega leta od prejema sredstev posredovati poročilo o namenski pora-
bi sredstev skupaj s pripadajočimi prilogami/potrdili. Če finančna sredstva še niso bila v celoti porabljena, ima pre-
jemnik finančnih sredstev na voljo še leto dni, da jih namensko porabi in v tem času posreduje pripadajoče priloge/
potrdila. Če prejemnik huje krši varovanje vrednot, ugleda in integritete posamezne panoge oziroma področja ali če 
sredstva niso namensko porabljena v roku dveh let od prejema, jih je prejemnik dolžan vrniti.
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13. Prijava na razpis

Vloga, dokazila in izjave, ki jih je treba obvezno predložiti v prijavi na razpis:

a. Opisni del vloge:

1. Motivacijsko pismo mladega upa, v katerem mladi upi navedejo (obseg zapisa do največ 2 tipkani strani):

• katero področje posameznika navdihuje in zakaj;
• kratko in simpatično osebno predstavitev;
• kratko zgodbo o začetkih delovanja na svojem področju;
• osebno vizijo, cilje in želje za prihodnost;
• kdo so kandidatovi vzorniki in zakaj.

2. Motivacijsko pismo trenerja, mentorja ali učitelja o dosedanjem delu, opažanjih in razvojnih potencialih mladega upa.

b. Dokazila in izjave, ki jih je treba priložiti vlogi:

1. izpolnjen prijavni obrazec (treba je vključiti kontaktne podatke staršev ali skrbnikov in trenerjev/mentorjev/učite-
ljev…) in kopijo osebnega dokumenta; mladoletni kandidati morajo priložiti kopijo osebnega dokumenta vsaj enega 
od staršev ali skrbnikov.

2. spisek dosedanjih pomembnih dosežkov ali nagrad,
3. izjava organizacije, v okviru katere deluje mladi up, o namenski porabi sredstev in izjava o možnosti koriščenja sred-

stev za mladega upa v okviru organizacije,
4. obrazec predvidene potrebe po finančnih sredstvih oz. načrt porabe sredstev,
5. obrazec o »socialno-ekonomskem statusu« mladega upa,
6. obrazec o šolskem uspehu in kopija šolskega spričevala za šolsko leto 2017/2018,
7. soglasje o sodelovanju pri promocijsko-oglaševalskih aktivnostih.

c. Razno:
Druga strokovna priporočila ali dokazila, iz katerih je razviden talent oz. razvojni potencial mladega upa, ki se prijavlja 
na razpis.

Strokovna komisija bo po pregledu prijav kandidate po potrebi zaprosila za dodatna pojasnila ali dokazila. Pri sesta-
vljanju ožjega izbora finalistov si organizator pridržuje pravico, da zahteva predložitev kopije plačilnih list staršev ali 
skrbnikov vlagatelja na vpogled strokovni komisiji. 
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14. Rok in način prijave na razpis

Prijave s prilogami, ki morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Mladi upi 2018 – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in 
polnim naslovom pošiljatelja se lahko pošljejo s priporočeno pošto ali osebno oddajo na naslov: Zavarovalnica Triglav, 
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

Za pravočasno oddane štejejo prijave, ki bodo:

• priporočeno oddane na pošto najkasneje v četrtek, 17. januarja 2019 ali
• bodo osebno oddane na recepciji zgornjega naslova do petka, 18. januarja 2019 do 10. ure.

Nepravočasno prejete ali nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Imena kandidatov, izbranih v ožji izbor finalistov, bodo objavljena do najkasneje 15. februarja 2019 na spletni strani 
www.mladi-upi.si. O podrobnostih končnega izbora prejemnikov sredstev bo ožji izbor finalistov obveščen naknadno, 
prav tako bodo obveščeni o načinu sodelovanja v finalnem izboru in predstavitvi v javnosti.

15. Varstvo osebnih podatkov

V Zavarovalnici Triglav se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca 
zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse 
ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju posredujemo pomembne informacije o obdelavi 
osebnih podatkov v okviru prijave na razpis »Mladi upi 2018«. S prijavo na razpis in posredovanjem vse zahtevane 
dokumentacije, lahko Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (Zavarovalnica Triglav) in Vse bo v redu, 
zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, Miklošičeva 19, Ljubljana (zavod Vse bo v redu), kot 
skupna upravljavca osebnih podatkov, obdelujeta osebne podatke kandidata za »mladega upa« (v nadaljevanju kan-
didata) oz. prejemnika finančnih sredstev v skladu z določili tega poglavja. Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v 
redu obdelujeta osebne podatke izključno za namene, ki so določeni v tem poglavju ter za namene, v katere je kandidat 
oz. prejemnik finančnih sredstev posebej privolil.

Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu s prijavo na razpis od kandidata prejmeta naslednje podatke: 
• osnovni, kontaktni podatki oz. osnovni, kontaktni podatki starša ali skrbnika, trenerja, mentorja … (točka 1. prijave 

na razpis),
• športni, para športni, umetniški ali znanstveni dosežki (točka 2 prijave na razpis),
• šolski uspeh in kopija šolskega spričevala,
• predvidene potrebe po finančnih sredstvih (točka 4 prijave na razpis),
• socialno – ekonomski status (točka 5 prijave na razpis),
• predstavitev, fotografija ali avdio-video posnetek (opcijsko),
• motivacijsko pismo,
• motivacijsko pismo trenerja, mentorja ali učitelja,
• kopije plačilnih list staršev ali skrbnikov vlagatelja (pri sestavljanju ožjega izbora finalistov),
• druga strokovna priporočila ali dokazila, iz katerih je razviden talent oz. razvojni potencial,
• drugi podatki, navedeni v razpisu »Mladi upi 2018«.
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Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu navedene osebne podatke kandidata obdelujeta za naslednje namene:
1. organizacija in izvedba razpisa »Mladi upi 2018«,
2. objava predstavitve in podatkov (ime, priimek, športna ali umetniška ali znanstvena disciplina, športni klub/dru-

štvo/organizacija/šola ali javni zavod, leto rojstva, kraj bivanja, ime trenerja/mentorja/učitelja, dosežke na mojem 
področju, mojo zgodbo in cilje za prihodnost, povzetek učiteljevega/trenerjevega/mentorjevega pisma ter druge 
vsebine, ki jih bo kandidat predstavil ob potencialnem obisku novinarske in snemalne ekipe ) na spletnih straneh 
(npr.:  www.mladi-upi.si, www.vsebovredu.si, www.triglav.eu) in družbenih omrežjih Zavarovalnice Triglav (npr.: 
Youtube, facebook, instagram, twitter), spletnih straneh in družbenih omrežjih drugih medijev, , v televizijskih pred-
stavitvah projekta Mladi upi, v novinarskih prispevkih drugih medijskih hiš (televizijskih, radijskih, časopisnih ali 
spletnih medijev, v ta namen bodo osebni podatki kandidata posredovani v nadaljnjo obdelavo izdajateljem medi-
jev. Pregled vseh medijev, ki delujejo v Republiki Sloveniji je dostopen na: https://rmsn.ekultura.gov.si/razvid/mediji), 
prav tako v različnih spletnih, tiskanih gradivih in materialih, pripravljenih za predstavitve širši javnosti v sklopu promo-
cije in oglaševanja projekta »Mladi upi 2018«; 

3. objava fotografije ali avdio-video posnetkov ter predstavitvenih materialov na spletni strani www.mladi-upi.si, 
www.vsebovredu.si in na spletnih in družbenih omrežjih Zavarovalnice Triglav d.d. in drugih medijev, v oglasih, 
namenjenih predstavitvi projekta Mladi upi, v novinarskih prispevkih drugih medijskih hiš, ki bi želele poročati o 
projektu (televizijskih, radijskih, časopisnih, revijalnih ali spletnih medijev, v ta namen bodo osebni podatki kandida-
ta posredovani v nadaljnjo obdelavo izdajateljem medijev. Pregled vseh medijev, ki delujejo v Republiki Sloveniji je 
dostopen na: https://rmsn.ekultura.gov.si/razvid/mediji), prav tako v različnih spletnih, tiskanih gradivih in materia-
lih, pripravljenih za predstavitve širši javnosti v sklopu promocije in oglaševanja projekta »Mladi upi 2018«; 

4. komunikacija s kandidatom, njegovim staršem ali skrbnikom, trenerjem/mentorjem/učiteljem za namene izpol-
njevanja obveznosti »mladega upa«, ki izhajajo iz razpisa;

5. sodelovanje pri pripravi predstavitvenega materiala, zlasti pri avdio-video snemanju, fotografiranju, intervjujih ter 
izdelavi drugega promocijskega materiala za komuniciranje projekta »Mladi upi 2018«:

6. posredovanje esejskega (opisnega) dela vloge kandidata, trenerjevo/mentorjevo/učiteljevo motivacijsko pismo, 
vključno z vsebovanimi osebnimi podatki, kontaktne osebne podatke kandidata (ime in priimek, stalni naslov, šte-
vilna mobilnega ali stacionarnega telefona, elektronski naslov; ime in priimek, številka mobilnega ali stacionarnega 
telefona, elektronski naslov vsaj enega od staršev ali skrbnika; ime športnega kluba/društva/organizacije, ime in 
priimek, mobilna ali stacionarna številka, elektronski naslov trenerja ali mentorja/učitelja) in seznam športnih, ume-
tniških in znanstvenih dosežkov, naslednjim subjektom: 

• oglaševalski agenciji Formitas, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 5, Ljubljana (za izvedbo oglaševalske in promocijske 
podpore projekta Mladi upi in izdelavo kreativnih rešitev ter drugih komunikacijskih sredstev za projekt »Mladi upi«); 

• medijski hiši Pro Plus d. o. o., Kranjčeva 26, Ljubljana (za pripravo vsebine spletne strani www.mladi-upi.si, snemanje 
in izdelavo predstavitvenega spletnega videa, izdelavo kreativnih rešitev za spletno oglaševanje in druge kanale pro-
mocije za ustrezno medijsko podporo projekta);

• fotografskemu Studiu Forma (za fotografiranje/portretno, pri treningu ipd. ter prenos pravic uporabe fotografij za 
oglaševalske in promocijske aktivnosti v projektu »Mladi upi« na Zavarovalnico Triglav);

• drugim medijem in zunanjim izvajalcem, ki kakor koli sodelujejo pri izvajanju in promociji projekta Mladi upi,
za namen uresničevanja promocijskih aktivnosti iz prejšnjih točk tega odstavka, priprave in uporabe predstavitvenega 
oziroma promocijskega materiala z izjavami kandidata, vključno z vsebovanimi osebnimi podatki;
7. posvetovanje članov razpisne komisije z zunanjimi strokovnjaki, inštitucijami ali organizacijami o dosežkih, naravi 

delovanja kandidata, resničnosti navedb kandidata ter v dogovoru s kandidatom tudi vpogled slednjih v osebne 
podatke kandidata (npr. pogovor z vodstvom šole o naravi in učnih navadah kandidata);
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Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu osebne podatke kandidata oz. prejemnika finančnih sredstev, iz drugega 
odstavka 15. točke tega razpisa, ki jih obdelujeta za namene določene v tem razpisu ter za namene, ki so posebej dolo-
čeni v pogodbi o prejemu finančnih sredstev iz razpisa »Mladi upi 2018«, za ta namen hranita 5 let od prejema prijave 
na razpis, razen če zakon za določene vrste osebnih podatkov ne določa drugače. 

Posameznik lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali 
vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: 
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, 
dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si. 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi 
osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici Triglav lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: 
dpo@triglav.si. 

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na 
spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si.

16. Dodatne informacije in opozorila

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko kandidati dobijo na e-naslovu:
vsebovredu@triglav.si do zaključka razpisa.

Skladno s pogoji razpisa morajo prijavitelji v prijavi poleg v razpisu priloženih obrazcev posredovati tudi vse druge  
zahtevane dokumente, dokazila, vsebine in fotokopije, kot je navedeno v 13. točki tega razpisa (Prijava na razpis).

Z oddajo vloge v okviru razpisa »Mladi upi« prijavitelji soglašajo, da lahko oddane podatke v vlogi za namen razpisa 
pregledujejo in na osnovi njih odločajo vsi člani komisije.

Ljubljana, 18. december 2018

Varstvo osebnih podatkov: Vse informacije v zvezi z varstvom in obdelavo vaših osebnih podatkov se nahajajo v točki 
15 razpisnih pogojev, ki so sestavni del tega prijavnega obrazca.



 

 

Priloge k razpisu
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1. PRIJAVNI OBRAZEC IN IZJAVA 

Področje prijave na razpis (obkrožite):   a - šport  b - para-šport c - umetnost  d - znanost

Navedba discipline delovanja:

OSNOVNI PODATKI

Ime in priimek »mladega upa«: 

Kraj in datum rojstva: 

Stalni naslov: 

E-pošta »mladega upa«: 

Tel. št. »mladega upa«: 

Ime in priimek vsaj enega od staršev ali skrbnikov: 

E-pošta vsaj enega od staršev oz. skrbnikov: 

Mobilni ali stacionarni telefon vsaj enega od staršev ali skrbnikov: 

Ime in priimek trenerja/mentorja/učitelja: 

Mobilni ali stacionarni telefon trenerja/mentorja/učitelja:  

E-pošta trenerja/mentorja/učitelja: 

Klub, društvo, organizacija ali javni zavod, v okviru katerega se kandidat udejstvuje (točen naziv in naslov):
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2. ŠPORTNI, PARA-ŠPORTNI, UMETNIŠKI ali ZNANSTVENI DOSEŽKI mladega upa 
• najboljših 15 rezultatov za obdobje največ zadnjih 3 let

Tekmovanje (šport in para-šport) ali drugi način javne predstavitve umetniških ali znanstvenih dosežkov v sklopu ura-
dnih dogodkov

 

Datum Kraj Disciplina Rang tekmovanja
Doseženo mesto / 
rezultat / priznanje

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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3. IZJAVA ORGANIZACIJE (klub, društvo, javni zavod, šola)

Klub/šola/društvo/organizacija …(polni naziv in naslov) 

se strinja s pogoji pridobivanja sredstev iz sklada »Mladi upi 2018«.

S podpisom jamčimo, da bodo pridobljena sredstva porabljena izključno za izbranega »mladega upa« in z namenom, 
da se mu/ji omogoči kakovostnejše treniranje, tekmovanje, učenje, izvajanje projektov itd., kot je predvideno v prilo-
ženem načrtu porabe sredstev. 

S podpisom jamčimo, da nismo pogodbeno ekskluzivno vezani na sodelovanje s katero drugo zavarovalnico, kar bi 
preprečilo sodelovanje oz. finančno podporo Zavarovalnice Triglav. 
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4. PREDVIDENE POTREBE PO FINANČNIH SREDSTVIH  
Napišite načrt predvidene potrebe po finančnih sredstvih prijavljenega mladega upa za kakovostno opravljanje tre-
ningov, pridobivanje dodatnega znanja, možnost sodelovanja na tekmovanjih in drugih preverjanjih talenta, za 
nakup opreme, za prijavnine, stroške potovanj povezanih s projekti in tekmovanji, dodatne posebne priprave ipd. 
za obdobje 1 leta (od januarja 2019 do januarja 2020). 
Pomembno: navedene potrebe po finančnih sredstvih naj vključujejo tiste stroške za razvoj mladega upa in njegovega 
talenta, KI BREMENIJO NEPOSREDNO STARŠE ALI SKRBNIKE (in ne kluba, društva ali druge organizacije v okviru kate-
rega deluje mladi up). 

Sredstva sklada bodo namreč namenjena predvsem tistim stroškom, KI JIH MORA MLADI UP NOSITI SAM (OZ. NJEGOVA 
DRUŽINA), z njimi pa si omogoči boljše razmere za svoje delo.

Izpolni starš ali skrbnik
  

 
Namen (oprema, prijavnine, izpopolnjevanja ipd ...)

Predvideni strošek (v EUR) za 

obdobje 1 leta (jan 2019-jan 2020)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

  
Kratka obrazložitev predvidenega učinka navedenega načrta koriščenja sredstev za kariero mladega upa:
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5. SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS »MLADEGA UPA«

Št. vzdrževanih članov družine: 

Št. zaposlenih članov družine: 

Skupno število članov družine: 

Višina NETO mesečnih prihodkov staršev ali skrbnikov:

Oče (€) Mama (€) Vrsta in znesek  štipendije prijavljenega 

»mladega upa« (€)

Skupaj prihodki (€)

September 2018

Oktober 2018

November 2018

V primeru, da obstaja dvom glede resničnosti socialno ekonomskega statusa »mladega upa« si Zavarovalnica Triglav, d.d. 
pridržuje pravico zahtevati od staršev kandidata, da strokovni komisiji na vpogled predložijo izpisek plač za zadnje tri 
mesece.

6. ŠOLSKI USPEH »MLADEGA UPA«

Šola/fakulteta, ki jo mladi up obiskuje: 

Končni učni uspeh v letu 2017/2018: 

Obvezna priloga: kopija spričevala 2017/2018!
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7. SOGLASJE O SODELOVANJU PRI PROMOCIJSKO-OGLAŠEVALSKIH AKTIVNOSTIH 

Soglasje mladega upa:

 izjavljam, da s prijavo na razpis »Mladi upi 2018« spreje-
mam in potrjujem sodelovanje pri promocijsko-oglaševalskih aktivnostih vezanih na projekt »Mladi upi 2018« v fazi 
do zaključka razpisa. V primeru prejema finančne podpore potrjujem sodelovanje pri promocijskih in oglaševalskih 
potrebah Zavarovalnice Triglav, d.d. in Vse bo v redu, zavoda Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, 
za obdobje 5 let po prejemu finančne podpore. 

Podpis mladega upa: 

Kraj in datum: 

Soglasje vsaj enega od staršev ali skrbnikov:

 izjavljam, da s prijavo na razpis »Mladi upi 2018« soglašam 
s sodelovanjem moje (ustrezno obkrožite)

a.   hčere
b.   sina

pri promocijsko-oglaševalskih aktivnostih vezanih na projekt »Mladi upi 2018« v fazi do zaključka razpisa. V primeru pre-
jema finančne podpore soglašam s sodelovanjem pri promocijskih in oglaševalskih potrebah Zavarovalnice Triglav, d.d. 
in Vse bo v redu, zavoda Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti za obdobje  5 let po prejemu finančne 
podpore.

Podpis starša/skrbnika: 

Kraj in datum: 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v prijavi resnični, da izpolnjujemo vse pogoje za prijavo na razpis »Mladi upi 2018« 
in da se strinjamo s pogoji prijave na razpis.
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Ime in priimek mladega upa, ki se prijavlja na razpis: 

Podpis »mladega upa«:

Ime in priimek starša/skrbnika: 

Podpis starša/skrbnika: 

Ime in priimek trenerja/mentorja/učitelja: 

Podpis trenerja/mentorja/učitelja: 

Ime in priimek predsednika/ravnatelja kluba, društva, javnega zavoda, organizacije ali druge odgovorne osebe: 
 

Podpis predsednika/ravnatelja kluba, društva, javnega zavoda, organizacije ali druge odgovorne osebe: 

Žig organizacije:

Kraj in datum:

Varstvo osebnih podatkov: Vse informacije v zvezi z varstvom in obdelavo vaših osebnih podatkov se nahajajo v točki 
15 razpisnih pogojev, ki so sestavni del tega prijavnega obrazca.






