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VLOGA ZA DODELITEV STATUSA UČENCA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA 

 

Podpisan/a (ime in priimek starša oz. skrbnika) ……………………………………………., vlagam prošnjo 

za dodelitev  statusa perspektivnega športnika za otroka (ime in priimek) 

……………………………………., ki v šolskem letu ………………... obiskuje ………….. razred.  

Podatki o učencu in njegovih starših oziroma zakonitih zastopnikih (izpolnijo starši oziroma 
zakoniti zastopniki učenca) 

Ime in priimek učenca: …………………………………………………………………………………… 

Datum rojstva: …………………………………………………………………………………………….. 

Naslov bivališča: ………………………………………………………………………………………….. 

Ime in priimek matere ali skrbnice: ……………………………………………………………………… 

Ime in priimek očeta ali skrbnika: ……………………………………..………………………………... 

Naslov bivališča …………………………………………………………………………………………… 

Telefonske številke: 

• mati ali skrbnica: …………………………………………………………………………………. 

• oče ali skrbnik: …………………………………………………………………………………… 

Podatki o društvu oz. klubu (izpolni trener ali vodstvo društva oz. kluba) 

Naziv društva oz. kluba: ………………………………………………………………………………….. 

Naslov: ……………………………………………………………………………………………………... 

Telefonska številka: ………………………………………………………………………………………. 

e-pošta: ……………………………………………………………………………………………………. 

Ime in priimek predsednika: ……………………………………………………………………………… 

Ime in priimek trenerja: …………………………………………………………………………………… 

 

Potrjujemo, da je (ime in priimek učenca)……………………………………………………… član 
našega društva oz. kluba vključen v redni proces treningov in tekmuje v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalne panožne športne zveze. 
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Urnik tedenske obremenitve (izpolni trener) 

 

Podatki o predvidenih tekmovanjih oz. nastopih (izpolni trener ali vodstvo društva oz. kluba) 
 Datum tekmovanja Naziv tekmovanja 
September   

Oktober   

November   

December   

Januar   

Februar   

Marec   

April    

Maj    

Junij   

Julij   

Avgust    

 

Doseženi rezultati na tekmovanjih v prejšnjem šolskem letu (izpolni trener ali vodstvo društva oz. 
kluba) 

Datum tekmovanja Naziv tekmovanja Dosežen rezultat 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Dan v 
tednu 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 

Začetek 
(ura) 

       

Konec 
(ura) 
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Mnenje trenerja o učencu (izpolni trener):  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Kratek predlog prilagoditev v šoli (izpolni učenec sam ali skupaj s trenerjem): 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Podpisani …………………………………………….. jamčim za resničnost in verodostojnost vseh 
navedenih podatkov o urniku tedenske obremenitve, predvidenih tekmovanjih in dosežkih na 
tekmovanjih. 

 

Kraj: ……………………………….. Podpis učenca: ………………………………… 

Datum: …………………………….. Podpis matere ali skrbnice:…………………… 

 Podpis očeta ali skrbnika: …………………….. 

 

 

Kraj: …………………………………..  Podpis trenerja: ………………………………..  

Datum: ……………………………….  Podpis predsednika: ………………………….. 

 Uradni žig društva ali kluba: 

 

 

Obvezne priloge: 

- potrdilo kluba o članstvu 
- potrdilo panožne zveze o tekmovalni licenci učenca/ke 

 

OPOMBA: 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.  
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SOGLASJE O ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV 
za pridobitev statusa 

 

 

 

 

Podpisani/-a (starši/zakoniti zastopnik otroka)………………………………………………. 

soglašam, da šola za mojega otroka (ime in priimek) ………………………………………..,  

zbira in vodi osebne podatke, ki so potrebni za dodelitev statusa perspektivnega športnika 

ali mladega umetnika. 

 

 

 

 

 

 
 Kraj in datum: Podpis starša ali skrbnika:   

………………………………….......... … …………………………………...... 
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