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P O T R D I L O  

o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih oz. 
perspektivnosti  

(navodila za izpolnjevanje obrazca so priložena) 

 
 

I. Osnovni podatki o dijaku/-inji športniku/-ci 
 
1. Dijak/inja..................................................................................................., 

 
rojen/a..................................., obiskuje.......letnik, ……..oddelek na Gimnaziji Jesenice 

 
trenira v okviru športne  panoge ........................................……………………………………….,  
 
v disciplini / na igralnem mestu.......…………………………………………………………….……,  
 
…………………………. let. 
 
 
2. Dijak/inja je član/ica športnega društva/kluba:…………….. ………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………..  
in vključen/a v redni proces treninga in tekmovanj.  
 
Vadi povprečno ……………………………...................... dni v tednu, …………...…………...…. ur na dan.  
 
Tekmuje v/na………….…............................…………………………………………………...…..,  
 
v starostni kategoriji …………………………………………………………………………............. 
 
 
3. Doslej se je ukvarjal/a s športi:…………………………………………………………………….. 
 
Z rednim treningom specialne panoge je začel/a leta:…………………………………………….. 
 
 
4. Dijak/inja je standardni/-a igralec/-ka klubske ekipe:  DA  NE 
 
Podatki o ligi in starostni kategoriji ekipe, v katero je vključen/a dijak/inja:…………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

II. Podatki o športnih dosežkih 
 
1. Najpomembnejši športni dosežki v individualnih športih v pretekli sezoni: 
 

Datum Kraj tekmovanja Rang tekmovanja Disciplina Uspešnost 

     

     

     

     

     

 
2. Najpomembnejši športni dosežki v ekipnih športih v pretekli sezoni: 
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Uspehi ekipe:…………………………………………………………………………………………… 
 
Nastop v:    a) pionirski reprezentanci Slovenije 
     b) mladinski reprezentanci Slovenije 
     c) članski reprezentanci Slovenije 
 
Najboljši športni dosežek:…………………………………………………………………………….. 

 
III. Podatki o športnih ciljih 
 
Cilji sezone:…………………………………………………………………………………………..… 
 
Cilji prihodnje sezone:…………………………………………………………………………………. 
 

 
 
Kraj in datum:………………………………… 
 
Številka potrdila:…………………………….. 
 
                                                                                              Odgovorna oseba 

             športnega kluba/društva: 
           
       ……………………………………….. 
  (ime in priimek) 

    pečat 

       …………………………………….. 
       (podpis) 

 
 
 
 
Trener/ trenerka se s podpisom zaveže, da bo sodeloval/a s razrednikom, športnim pedagogom 
ali svetovalno službo, 
 
 
 
 
Ime in priimek trenerja/trenerke:      
 
 
………………………………………   …………………………………….... 
  (tiskano)          (podpis) 
 
 
 
 
Telefon/mobi       elektronski naslov 

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



3/4 

 

 

 
 

Navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o članstvu v športnem 
klubu/društvu, športnih dosežkih, ciljih in perspektivnosti« 

 
 
I. Osnovni podatki 
1. Vpišite ime in priimek dijaka/dijakinje-športnika/športnice (v nadaljevanju: dijaka/dijakinje), 
datum rojstva (dan, mesec, leto), naziv panoge, v okviru katere trenira, disciplino, s katero se 
ukvarja, oz. igralno mesto, na katerem igra (če gre za ekipni šport). Navedite, koliko let se ukvarja 
s to disciplino oz. igra na navedenem igralnem mestu.  
 
2. Navedite naziv, polni naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), telefonsko številko in 
e-naslov  športnega društva/kluba. S številko zapišite, koliko dni v tednu in po koliko ur na dan 
povprečno vadi in rang tekmovanj, ki se jih udeležuje (npr. ligaška, pokalna, posamična 
prvenstva) v svoji starostni kategoriji. 
 
3. IZPOLNIJO DIJAKI PRVIH LETNIKOV Navedite športe, s katerimi se je dijaka/dijakinje 
ukvarjal, in leto, ko je začel trenirati v specialni panogi. 
4. Velja samo za ekipne športe. Ustrezno obkrožite in navedite podatke o ligi in starostni 
kategoriji ekipe, v katero je vključen. 

 

II. Podatki o športnih dosežkih 
1. Za individualne športe vpišite datum, kraj, rang tekmovanja, disciplino in dosežen rezultat 
(mesto) V PRETEKLI SEZONI.  
2. Za ekipne športe vpišite najpomembnejše uspehe ekipe in najboljši športni dosežek ter 
obkrožite, ali dijaka/dijakinje tekmuje za pionirsko itd. reprezentanco.  

 
III. Podatki o športnih ciljih 
Navedite najpomembnejše športne cilje sedanje in prihodnje sezone  
 
 
 

K VLOGI MORA OBVEZNO PRILOŽITI 
 

- za pridobitev statusa  dijaka perspektivnega športnika - Potrdilo 

nacionalne panožne zveze o kategorizaciji oziroma dosežkih na uradnih 
tekmovanjih NPŠZ (priložen obrazec poslati na NPŠŽ) 
 

- za pridobitev statusa vrhunskega športnika mora dijak pridobiti 

potrdilo o pridobljenem statusu vrhunskega športnika izdanega s strani OKS 
– Združenja NPŠZ Slovenije.  
(http://www.olympic.si/sportna-kariera/registracija-in-kategorizacija/aktualni-
seznam/)- potrdilo se naroča preko spletne povezave) 

 
 
 
 

Podlaga je PRAVILNIK O PRILAGODITVI ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA DIJAKE ŠPORTNIKE V 
SPLOŠNIH IN EVROPSKIH ODDELKIH, ki je stopil v veljavo z dne 1.9.2012. 

 
 
 
 

http://www.olympic.si/sportna-kariera/registracija-in-kategorizacija/aktualni-seznam/)-
http://www.olympic.si/sportna-kariera/registracija-in-kategorizacija/aktualni-seznam/)-
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P O T R D I L O 
o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih 

nacionalne športne panožne zveze 

 
I. Osnovni podatki 

 

Kandidat/ka ..................................................................., rojen/a..................................., 
 

prebiva ………………………………………………………………………………….…….., 
            (naslov stalnega bivališča, ulica, hišna številka, pošta in naselje, telefonska številka) 
 

trenira v okviru športne panoge ........................................………………………………., 
v disciplini / na igralnem mestu.......………………….………………………………….….. 
 
II.  Podatki o registraciji in udeležbi na tekmovanjih 
 

1. Podatki o registraciji:  a) je registriran/a   b) ni registriran/a 
 

2. Podatki o članstvu v državni reprezentanci: 
 

a) je član/ica kadetske/ml. mladinske reprezentance 
b) je član/ica mladinske/st. mladinske reprezentance 
c) je član/ica članske reprezentance 
d) ni član/ica reprezentance 
 

3. Podatki o udeležbi na tekmovanjih:  
 

a) tekmuje na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze:……………................. 
.............................................................................................................................. 
b) tekmuje na mednarodnih tekmovanjih ................................................................. 
………………………………………………………………………………………….…….…. 
 

III.  Podatki o statusu 
 
Po merilih za določitev statusa po športnih dosežkih za namen dodelitev statusa  
 

športnika na Gimnaziji Jesenice mu/ji je dodeljen status: ........................ Podlaga za  
 

dodelitev statusa je: .......................................................... 
 
Kraj in datum:………………………………… 
 

Številka potrdila:…………………………….. 
Odgovorna oseba nacionalne 

športne panožne zveze: 
 

……………………………………….. 
(ime in priimek) 

pečat 
 

.......................................................  
(podpis) 
 


