
VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA
Podpisan(a)                                     , vlagam prošnjo za dodelitev (ustrezno obkrožite)

statusa perspektivnega / vrhunskega športnika za otroka (ime in priimek)

Ime in priimek razrednika:                        Razred učenca/ke:

Podatki o učencu in njegovih starših oz. skrbnikih
Izpolnijo starši oz. skrbniki učenca.

Ime in priimek otroka:

Ime in priimek matere ali skrbnice:

Ime in priimek očeta ali skrbnika:

Naslov bivališča (ulica, pošta in kraj):

Telefonske številke: mati ali skrbnica: 

   doma   

   v službi    

   GSM

oče ali skrbnik:

doma

v službi   

GSM

Podatki o nacionalni panožni zvezi
Izpolni trener ali vodstvo društva oz. kluba.

Ime:

Naslov:

Telefonska številka:                          eMail:

Ime in priimek predsednika:

Podatki o društvu oz. klubu

Ime:

Naslov:

Telefonska številka:                          eMail:

Ime in priimek predsednika:

Osnovna šola Predoslje Kranj
Predoslje 17a, 4000 Kranj

(04) 281 04 00

os-predoslje@guest.arnes.si

www.os-predoslje.si

nadaljevanje



Podatki o trenerju

Ime in priimek:

Strokovni naziv:

Telefonska številka:                          eMail:

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja

začetek/ura

konec/ura

dan v tednu

Podatki o terminih oz. pouka vaj

SKUPNO število ur na teden:

Podatki o predvidenih tekmovanjih oz. nastopih
Izpolni trener ali vodstvo društva oz. kluba.

datum tekmovanja

september

oktober

november

december

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

naziv tekmovanja

Mnenje trenerja o učencu
Izpolni trener.

nadaljevanje



Doseženi rezultati na tekmovanjih v prejšnjem šolskem letu
Izpolni trener.

datum tekmovanja naziv tekmovanjarezultat

Podpisani jamčimo za resničnost in verodostojnost vseh navedenih podatkov o pouku/vajah, predvidenih 

tekmovanjih in dosežkih učenca na tekmovanjih.

Podpis učenca:

Kraj in datum: Podpis matere ali skrbnice:

Podpis očeta ali skrbnika:

Kraj in datum: Podpis trenerja:

Podpis predsednika:

Uradni žig društva ali kluba:

• Obvezne priloge:

 – Potrdilo kluba o članstvu 
 – Potrdilo panožne zveze o tekmovalni licenci učenca/ke
 – Mnenje trenerja o učencu varovancu

Vsa potrdila morajo biti priložena v originalnem izvodu s strani kluba, zveze ali šole, opremljene 
z imenom, priimkom, funkcijo in lastnoročnim podpisom odgovorne osebe ter z uradnim žigom 
ustanove, ki potrdilo izda.

nadaljevanje



Podpisan(a)                                                         soglašam, da šola za 

otroka (ime in priimek)                                                                        ,                razred,

zbira in vodi osebne podatke, ki so potrebni za dodelitev 

statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika.

Kraj in datum: Podpis starša ali skrbnika:

SOGLASJE 
o zbiranju osebnih podatkov


