PRILOGA 1
.....................................................
.....................................................
…………………………………………………
(ime, priimek in naslov starša/zakonitega
zastopnika)

Datum:...................

VLOGA – PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA ŠPORTNIKA

Starš/zakoniti zastopnik učenca‐ke …............................................................, ki v šolskem letu
20….../20….... obiskuje ............ razred Osnovne šole Petrovče, predlagam, da se v tekočem
šolskem letu našemu otroku dodeli status:
(označite eno od možnosti)

perspektivnega športnika
vrhunskega športnika

Podelitev statusa predlagamo in želimo zaradi naslednjih okoliščin:
1) Učenec‐ka je PERSPEKTIVNI/A športnik‐ca in
‐

je člani‐ica kluba oz. društva …………………………………………………………… in je registriran‐a
pri nacionalni panožni športni zvezi …………....................................................................

‐

kontinuirano trenira 5 x tedensko in ima ob vikendih tekme,

Prilagamo naslednja dokazila:
‐

potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni športni zvezi,

‐

potrdila o tekmovanjih iz preteklega šolskega leta v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih zvez s podpisom odgovorne osebe in žigom nacionalne
panožne zveze ali športnega društva oziroma kluba, ki je vključen v nacionalno
panožno zvezo, če je učenec član le‐tega ali drugo verodostojno listino (članska
izkaznica),

‐

urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu podpisan s strani trenerja.

2) Učenec‐ka je VRHUNSKI/A športnik‐ca in
‐

je člani‐ica kluba oz. društva ………………………………..………………………… in je registriran‐a
pri nacionalni panožni športni zvezi …………...................................................................,

‐

je član slovenske reprezentance v kategoriji………………………………..

‐

kontinuirano trenira 5‐krat tedensko in ima ob vikendih tekme,

‐

tekmuje

v

uradnih

tekmovalnih

sistemih

nacionalne

panožne

zveze na

državni/mednarodni ravni in je dosegel‐a vrhunski športni dosežek mednarodne
vrednosti:
na tekmovanju ................................................................., dne …..…………………………….,
na tekmovanju ................................................................., dne …….…………….……………,
na tekmovanju ................................................................., dne ………………………………….

Prilagamo naslednja dokazila:
‐

potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni športni zvezi,

‐

potrdila o doseženem vrhunskem dosežku iz preteklega šolskega leta mednarodne
vrednosti (vrhunski športni dosežek evropske ali svetovne vrednosti), ki ga izda
nacionalna panožna zveza s podpisom odgovorne osebe in žigom ali izpis iz uradne
evidence na spletnih straneh nacionalne panožne zveze oziroma drugih pristojnih
organov, inštitucij,

‐

urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu podpisan s strani trenerja.

Podpis starša oz. zakonitega zastopnika:

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

