
 

P O T R D I L O  
o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih  

oz. perspektivnosti (izpolni klub) 

 

I. Osnovni podatki o kandidatu/-ki športniku/-ci  

1. Kandidat/-ka...............................................................……......,  rojen/-a...................................,  

         razred:………………………., 

prebiva (naslov stalnega bivališča: ulica, hišna številka, pošta, telefonska številka) 

…………………………………………………………………………………………………………..,  

trenira v okviru športne panoge ........................................………………………………………., 

v disciplini / na igralnem mestu.......…………………………………………………………….……  

…………………………. let.  

 

2. Kandidat/-ka je član/-ica športnega društva/kluba:…………….. …………………………………  

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

in je 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. Kandidat/-ka je standardni/-a igralec/-ka klubske ekipe:                DA          NE  

Podatki o ligi in starostni kategoriji ekipe, v katero je vključen/-a kandidat/-ka:…………………...  

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

 

 

 



II. Podatki o športnih dosežkih  

1. Najpomembnejši športni dosežki v individualnih športih: 

Datum Kraj tekmovanja Rang tekmovanja Disciplina  Uspešnost 

     

     

     

     

     

 
2. Najpomembnejši uspehi v ekipnih športih: 
 
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:………………………………………………………………………………….  
 
Srednjeročni cilji za obdobje štirih let:……………………..…………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
IV. Podatki o trenerju (kontaktna oseba) 
 
Ime in priimek:………………………………………………………………………………………….. 
 
E-naslov:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Kraj in datum:…………………………………  
 
Številka potrdila:……………………………..  
 
 

   Odgovorna oseba  
športnega kluba/društva: 
 

Žig   ___________________ 
        (ime in priimek) 
 
___________________ 
            (podpis) 



POTRDILO O STATUSU 
 

Osnovni podatki prosilca (izpolni prosilec)  
 
Ime priimek: ____________________________________________Datum rojstva:___________________ 
 
Naslov:___________________________________________________Tel.:___________________ 
 
Podpis dijaka/-inje:                                  Podpis staršev/zakonitega zastopnika: 
 

 
Podatki o statusu (izpolni nacionalna panožna zveza) 
Na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športne oddelke kandidatu potrjujemo naslednji 
status (ustrezni status obkrožite): 

 
STATUS  A 
Opis meril: 

• vsi kategorizirani športniki OKS – ZŠZ oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo 
rezultat, ki je skladno s kriteriji OKS pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;  

• individualni športi:  športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih 
zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki 
dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez ali mednarodno 
priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza;  

• ekipni športi: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih oz. jih nacionalna panožna športna 
zveza razglasi za zelo perspektivne mlade igralce.  

 

STATUS  B 
Opis meril: 

• individualni športi   
- športniki, ki v neolimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo 

uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo 
uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane 
športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza; 

- športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo 
uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo 
uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane 
športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna športna panožna  zveza;  

• ekipni športi  
- športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športih oziroma jih nacionalna panožna športna zveza 

razglasi za zelo perspektivne mlade športnike;  
- športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez državni 

prvaki. 

 
STATUS  C (zadošča tudi potrdilo nacionalne panožne zveze – tekmovalni kartonček)  
Opis meril: 

• individualni športi, ekipni športi: športniki, ki so v rednem procesu treniranja in tekmujejo v ligaškem sistemu 
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka v svoji starostni 
kategoriji; prednost imajo kandidati iz športov, uvrščenih v prve štiri razrede kriterijev Ministrstva za šolstvo in šport – 
Direktorata za šport. 

 
 

Podatke o statusu posredoval in za njihovo verodostojnost jamči: 
 
Nacionalna panožna zveza: ________________________________________________________________ 
 
Ime in priimek odgovorne osebe:_____________________________________________________________ 
 
Naslov:___________________________________________________________Tel.:___________________ 
 
 
Potrdilo velja za šolsko leto 2018/19. 
 

 
Datum:                                                     Žig:                                                      Podpis:       
 
 


