
Odkrivamo. Podpiramo. Zmagujemo.

Ne gradimo zgolj potencialnih vrhunskih športnikov. 
Kot eni redkih na svetu se lahko pohvalimo, 

da razumemo potrebo po celoviti podpori športnikom 
tako v času kariere, kot po njenem zaključku.

Odkrivamo. Podpiramo. Zmagujemo.



O D K R I VA M O
Športna akademija Proelium

 ... je akademija za mlade športnike, stare od 13 do 20 let. 
Naša misija je podpora mladim športnikom in njihovim staršem

 na vseh segmentih pomembnih za razvoj. 
Akademija vsako leto tekom dveh letnikov usposablja mlade, 

ki se želijo tudi v prihodnje ukvarjati s športom.

V 1. letniku (8 mesecev) in 2. letniku (4 mesece), ki je bolj individualen, 
športnikom ter staršem z vrhunskimi strokovnjaki in športniki (olimpijci) nudimo podporo 

in jih skozi različne naloge skupaj s podjetji tudi nagrajujemo (nagrade, sponzorstva, štipendije).

1. TEMELJ
FITNES IN ŠPORTNA PREHRANA

2. TEMELJ
ŠPORTNA PSIHOLOGIJA

3. TEMELJ
DRUŽBENA OMREŽJA IN 

ŠPORTNA ZNAMKA

4. TEMELJ
MOJ PRVI POSEL, SPONZORSTVA

5. TEMELJ
FIZIOTERAPIJA IN KINEZIOLOGIJA

6. TEMELJ
POVEZOVANJE Z VRHUNSKIMI 

ŠPORTNIKI

Športniki Starši Podjetja
Kristina Erman (nogomet): 

“Že celo življenje se 
nekako borim sama. 

Začutila sem, da je akademija 
prava priložnost, da imam 

tudi jaz končno okrog sebe ljudi, 
ki mi lahko pomagajo, 

da še bolj uspem.”

Odzivi članov akademije:

Lajči Sedonja (ples): 

“Misliva, da je hčera v tem času, 
ko je obiskovala vašo akademijo, 

dozorela in 
se razvila celostno.”

Odzivi staršev članov
akademije:

Vsakoletni 
partner akademije

  

“V podjetju Pošta Slovenije se 
zavedamo družbene odgovornosti 

zato aktivno sodelujemo 
in finančno participiramo 

pri izobraževalnih in 
razvojnih projektih mladih." 

Aleksander Majhen 
(Direktor Divizije Prodaja)

Ambasadorji
Ambasadorji so vključeni v akademijo z znanjem in svojimi nasveti. 
Prav tako si želijo akademijo širiti izven naših meja:

Fundacija Goran Dragić (Košarka, Slovenija)

Sani Bečirović (Nekdanji košarkar, Italija, Grčija)

Tina Pisnik (Nekdanja tenisačica, ZDA)

Marcos Magno Morales Tavares (Nogometaš, Brazilija)



P O D P I R A M O

Prednosti za vaše podjetje?

Dvig družbenega ugleda

Družbeno odgovoren projekt, ki kaže lokalno vpletenost podjetja.

Financiranje športnikov, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih športnih sanj.  

Potenciran doseg preko mikro-influencerjev

Doseg projekta vključuje mreže vseh športnikov akademije (20-30) v takratnem letniku.

V sodelovanju s športniki razvijamo nove, inovativne ideje in digitalne vsebine.

Nagrajujemo in podpiramo najboljše ideje z mrežo partnerjev. #mojprviposel

Skupna rast

Sodelovanje z mladimi športnimi upi, ki so naslednji svetovni, olimpijski prvaki.  

Nagrajevanje tistih, ki se v akademiji posebej trudijo in izstopajo in pokažejo nekaj več.

Sočasna promocija podjetja in osebne znamke športnika. 

Dovolj je prošenj za sponzorstva pri podjetjih

Mi smo sito, ki izbere najboljše. Vsako leto so v akademiji novi člani. 
V njo skozi razgovore sprejmemo tiste, ki si najbolj želijo novih znanj in napredka. 

Najboljši športniki (različni športi/športne panoge) 
skozi naloge različnih podjetij pridejo do nagrad/sponzorstev. 

Mladi upi

Med mlade upe spadajo športniki, 
katerih potencial smo prepoznali skozi sito različnih aktivnosti tekom športne akademije 

in z njimi podpisali enoletno pogodbo o sodelovanju. 
V tem času prejemajo polno podporo v vseh šestih stebrih, 

s katerimi so se spoznali tekom akademije ter ostale bonitete naših partnerjev. 

Bor Klemenc Alja Sedonja
Moto šport Ples

Niko Osterc
Nogomet



Kaj so naši poslovni cilji?

Komunikacija dodane vrednosti mladih športnikov kot »kurirjev«
pri prepoznavnosti podjetij in njihovega dela.

Povezava športa in gospodarstva ter kreacija skupnih programov 
v iskanju dodane vrednosti na obeh straneh.

Kreiranje gospodarske prihodnosti s pomočjo športnikov, 
njihovih idej in prepoznavnosti na trgu.

Z M A G U J E M O

RM9 

MT9 

Rok Možič, odbojka

Marcos Tavares, nogomet

Tjaša Fifer, motošport

TF124 


